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RESUM 
 
 

Turquia s’ha convertit en el país que acull més refugiats i sol·licitants d’asil. Davant la 

creixent onada de persones que en els últims quatre anys, a causa, principalment, de la guerra 

i la presència de l’Estat Islàmic a Síria, han anat arribant als camps de refugiats i a les àrees 

urbanes de Turquia i tenint en consideració l’elevat nombre de menors que hi ha entre ells, és 

important fer èmfasi en l’educació, un dret bàsic i fonamental que sovint queda desatès, ja 

sigui de manera intermitent o permanent, en aquests contextos. A través de l’anàlisi de 

diversos documents sobre la matèria, entrevistes i experiència personal s’ha estudiat la tasca 

de les organitzacions internacionals governamentals, com l’Alt Comissionat de les Nacions 

Unides pels Refugiats (ACNUR) i el Fons de Nacions Unides per la Infantesa (UNICEF), i no 

governamentals, com Qnushyo, the Assyrian-Syrian School in Istanbul, en l’educació dels 

menors refugiats a Turquia. Es conclou que juguen un paper fonamental en la protecció, el 

benestar, la integració, el desenvolupament i l’estabilitat dels menors refugiats però que 

aquest queda debilitat a causa de la insuficiència de recursos econòmics i d’acció en el camp, 

ambdós aspectes millorables. D’altra banda, s’observa la importància i la necessitat de 

fomentar l’educació per a la pau com a eina de canvi. 

	  



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Allibera el potencial de l’infant i ell transformarà el món1 
 

Maria Montessori 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
																																																								
1 Catorze. (2016). Maria Montessori: fem nens lliures. Consultat el maig del 2016 des de: 
http://www.catorze.cat/noticia/2898/maria/montessori/fem/nens/lliures 
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1. Introducció 

 

El nombre de refugiats al món ha augmentat dramàticament des de finals del 2011, quan la 

xifra total era de 10,4 milions2. En tres anys i mig, fins a meitat del 2015, la població global 

de refugiats ha experimentat un increment de 4,7 milions de persones, un 45% més, la xifra 

més elevada registrada en els 20 anys anteriors a aquesta data. 3 

 

Durant el 2014, Turquia ha estat el país que ha garantit protecció a més refugiats del món, 

acollint 1,84 milions de refugiats a mitjans del 2015. Però això no sempre ha estat així. Va ser 

a partir del 2012, després de l’inici de la guerra civil a Síria, quan el nombre de refugiats i 

demandants d’asil procedents d’aquest país va augmentar de manera important fins a finals 

del 2015,  quan es va arribar gairebé als 2 milions de persones4, alhora que també augmentava 

el nombre de persones procedents d’Iraq (37.470 refugiats i 67.070 demandants d’asil), 

Afganistan (3.930 refugiats i 42.330 demandants d’asil), Iran (14.250 demandants d’asil) i 

altres països (17.070 refugiats i 6.820 demandants d’asil)5. D’aquesta manera, també va ser 

Turquia el país que va rebre més sol·licituds d’asil noves durant la primera meitat del 2015, 

seguida del Líban, Egipte i Malàisia, essent la població siriana la principal demandant arreu 

del món. La situació d’emergència dels refugiats sirians, a causa de la seva magnitud i 

gravetat, ha centrat l’atenció de tota la comunitat internacional pel que disposem de més 

informació actualitzada d’aquest col·lectiu que de la resta. 

 

Ara, a mitjans del 2016, la xifra de refugiats acollits per la República de Turquia ascendeix a 

2,5 milions6 i, essent conscient de l’elevat nombre de menors que hi ha entre ells (1,490,033 

dels quals són sirians, el 54% del total de la població siriana7), l’autora creu que és important 

																																																								
2 Les xifres es refereixen a aquells refugiats que es troben sota el mandat d’ACNUR. Queden exclosos els 
refugiats palestins registrats a l’UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in 
the Near East) 
3 UNHCR. (2015). UNHCR Mid-Year Trends 2015 (p. 4). Ginebra: UNHCR. Consultat l’abril del 2016 des de 
http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/56701b969/mid-year-trends-june-2015.html 
4 UNHCR. (2014). Global Appeal 2015 Update-Turkey (p. 2). UNHCR. Consultat 15 de març del 2016 des de 
http://www.unhcr.org/publications/fundraising/5461e60c52/unhcr-global-appeal-2015-update-
turkey.html?query=Global%20appeal%20turkey%202015%20update 
5 Ibidem 
6 UNHCR. (2016). Statement on the situation of Turkey. Consultat l’abril del 2016 des de 
http://www.unhcr.org/56b9fece6.html  
7 UNICEF. (2016). Children of Syria in Turkey: Situation in Numbers- April 2016 (p. 1). Turquia: UNICEF. 
Consultat a l’abril del 2016 des de 
http://unicef.org.tr/files/bilgimerkezi/doc/Children%20of%20Syria%20in%20Turkey_Info%20Sheet_%20April_
2016_1.pdf  
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fer èmfasi en la protecció d’aquests últims, un col·lectiu especialment vulnerable, per tal de 

garantir el seu desenvolupament “normal” en el marc d’una situació excepcional i 

d’emergència com la que estan vivint.  

  

En un principi, la idea d’aquest treball era analitzar la protecció dels menors en camps de 

refugiats a Turquia entenent per protecció totes aquelles eines (educatives, alimentàries, 

sanitàries…) que els permeten desenvolupar-se d’acord amb la seva edat, minimitzant els 

efectes de la situació en la que es troben. Però a mitjans de gener, amb el trasllat de l’autora a 

Istanbul dins el programa Erasmus+, es va posar en contacte amb els coordinadors de 

Qnushyo, the Assyrian-Sirian School in Istanbul, escola que treballa amb menors i adults 

sirians refugiats, i amb la que va començar a col·laborar. D’alguna manera, l’autora sabia que 

l’educació seria un dels pilars fonamentals dels seu treball però la primera trobada amb ells va 

fer aflorar molts dubtes en relació a l’educació d’aquests nens i nenes i alhora la va fer 

adonar-se que en aquesta tasca educativa hi ha molts actors no estatals implicats, la feina dels 

quals és imprescindible ja que sovint arriben on els governs no poden arribar, que mereixen 

l’atenció de tots nosaltres. 

 

Així doncs, al llarg de les properes pàgines l’objectiu és entendre i situar el dret a l’educació 

en un context de refugi amb la intenció de descobrir el paper que tenen els actors no estatals 

com les ONG i les organitzacions internacionals. Per què és tan important protegir el dret a 

l’educació de menors que es troben en aquestes circumstàncies? Quina ha estat l’evolució en 

l’educació dels refugiats? Poden accedir al sistema educatiu públic de Turquia? Quin és el 

paper de les ONG i de les organitzacions internacionals?  

 

La major part de la informació utilitzada per a l’elaboració del treball ha estat extreta dels 

informes i estudis d’ACNUR, així com d’estudis publicats per altres investigadors 

independents i legislació internacional i nacional de Turquia. En aquest sentit, la realització 

del treball a Turquia ha estat un repte però també una font d’experiència personal, 

identificable al llarg del mateix treball. D’altra banda, s’han dut a terme entrevistes que han 

ajudat a la comprensió del paper de les organitzacions no governamentals en l’educació dels 

menors refugiats i a la identificació dels punts més crítics. Per tal d’assolir l’objectiu del 

treball, en primer lloc, s’analitza el sistema d’asil turc, després s’estudia el dret a l’educació 

des d’una perspectiva internacional i des de la perspectiva del país on es troba l’autora i, per 

últim, es defineix el paper de les organitzacions internacionals no governamentals, a partir del 
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cas del centre Qnushyo situat a Istanbul on l’autora ha realitzat un voluntariat durant la seva 

estada Erasmus, i governamentals, a partir del cas de l’ACNUR i UNICEF, a través de la 

delimitació de les seves línies d’acció i dels seus objectius i l’impacte que aquestes tenen en 

l’educació dels menors refugiats a Turquia. 
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2. L’estatut de refugiat i el sistema d’asil a Turquia: L’acollida dels demandants 

d’asil 

 

Històricament, Turquia no ha estat un país que s’hagi mostrat molt favorable a acollir 

refugiats i sol·licitants d’asil dins el seu territori. Tot i així, a causa de la seva situació 

geogràfica ha vist com aquests arribaven a les seves fronteres en repetides ocasions.8 El 1951, 

Turquia es trobava entre els països signataris de la Convenció Ginebra del 1951 per a l’Estatut 

dels Refugiats9 però la seva adhesió es produïa sota condició de preservar dues limitacions. 

En primer lloc, es contemplava una limitació geogràfica per la que només s’admetrien 

refugiats sol·licitants d’asil com a resultat dels “esdeveniments ocorreguts a Europa” (article 

1.B de la Convenció) i, en segon lloc, s’incloïa una limitació temporal que afitava la seva 

aplicació als esdeveniments ocorreguts abans de l’1 de gener de 1951.10 Ambdues van quedar 

eliminades amb el Protocol de Nova York del 1967 relatiu a l’Estatut dels Refugiats11, al que 

Turquia es va adherir el 31 de juliol de 1968 però mantenint expressament la primera 

limitació12. D’aquesta manera, Turquia va aprofitar la possibilitat que oferia el mateix 

Conveni al seu article 1.B), que permetia una doble interpretació de la clàusula d’inclusió 

(article  1.A.2) quan es refereix a “esdeveniments ocorreguts abans de l’1 de gener de 1951”: 

bé com aquells que havien tingut lloc a Europa o bé com aquells que havien tingut lloc a 

Europa o a algun altre lloc.  

 

Després de la Guerra Freda, Turquia va concedir aquest estatut de refugiat a aquelles persones 

provinents de l’Europa de l’est i l’antiga Unió Soviètica que arribaven al seu territori fugint 

de la repressió comunista, principalment per raons polítiques: l’anticomunisme i la rapidesa 

del reassentament dels petits fluxos de gent que arribaven en països de l’oest. En aquest 

període, l’estatus de refugiat el determinava l’oficina de l’ACNUR a Ankara i, entre el 1970 i 

el 1976, 13.552 sol·licitants es van beneficiar d’aquesta protecció.13 

 

																																																								
8	Kirisci, K. (1996). Is Turkey Lifting the Geographical Limitation? The November 1994 Regulation on Asylum 
in Turkey. International Journal of Refugee Law 8(3), 293.	
9 UN General Assembly, Convention Relating to the Status of Refugees, 28 de juliol del 1951, United Nations, 
Treaty Series, vol. 189, p. 137, disponible a: http://www.refworld.org/docid/3be01b964.html  
10	Vid nota 8	
11 Vid nota 9	
12 ACNUR. (2011). Estados Partes de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y el Protocolo 
de 1967. ACNUR. Consultat el 22 de maig del 2016 des de 
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0506.pdf?view=1  
13 Kirisci, K. Op. Cit, 294-297. 



11 
	

Entre el 1988 i el 1993, arribaven refugiats kurds de l’Iraq, turcs i musulmans de Bulgària, 

Iranians i altres no europeus i la preocupació del govern turc anava en augment. En primer 

lloc, es van adonar que no tenien el control dels moviments fronterers d’entrada i de sortida 

de Turquia i que es feia molt difícil prevenir el control de la migració il·legal. En segon lloc, 

els fluxos de migrants eren aprofitats pel grup terrorista PKK (Partiya Karkeren Kurdistan), 

el que suposava un perill per a la seguretat i, per últim, es va observar un augment en la 

prostitució, el que es considerava un greu problema social i de salut pública. 14 

 

En aquest context, i amb la intenció de recuperar el control de l’asil a Turquia més que de 

llevar la barrera geogràfica, el novembre de 1994, el govern turc va aprovar “La Regulació en 

els Procediments i els Principis relatius a l’Arribada Massiva i a l’arribada d’Estrangers a 

Turquia, siguin Individus o en Grups, amb el Desig d’Obtenir l’Asil a Turquia o bé un Permís 

de Residència amb la Intenció de Sol·licitar Asil en un Tercer País”15. En aquesta es 

diferencien els sol·licitants d’asil en quatre grups (art. 2): aquells dins de la Convenció de 

1951 i el Protocol de 1967, aquells que sol·liciten un permís de residència a Turquia mentre 

sol·liciten l’asil a un tercer país, les peticions d’asil massives i els grans grups que es 

concentren a les fronteres.16 Pel que fa a la terminologia, el concepte de refugiat es manté 

igual i el sol·licitant d’asil es defineix com aquell estranger no europeu subsumible en la 

definició de refugiat. Per determinar el procediment a seguir s’observen dos grups diferenciats 

de sol·licitants (art. 4), depenent de si l’entrada al país ha estat il·legal o legal. En el primer 

cas, es farà la sol·licitud a les autoritats presents al punt d’entrada i, en el segon cas, a les 

autoritats més properes, sempre en un període de 5 dies. El Ministre d’Interior tindrà la 

decisió final en la concessió de l’asil, observant la Convenció de Ginebra de 1951, el Protocol 

de 1967 i les opinions del Ministeri d’Afers Exteriors i altres ministeris i agències rellevants 

(art. 6). Destaca el mandat d’evitar les peticions d’asil massives, excepte autoritzat 

expressament pel govern o per obligació internacional (art. 8), i reconeix el principi de non-

refoulment per a no Europeus, establint que aquells refugiats o sol·licitants d’asil que 

resideixin legalment a Turquia podran ser deportats d’acord amb la Convenció de Ginebra pel 

																																																								
14 Ibidem, p. 299-301.	
15 National Legislative Bodies / National Authorities, Turkey: Regulation No. 1994/6169 on the Procedures and 
Principles related to Possible Population Movements and Aliens Arriving in Turkey either as Individuals or in 
Groups Wishing to Seek Asylum either from Turkey or Requesting Residence Permission in order to Seek 
Asylum From Another Country (última modificació 2006), 19 de gener del 1994, disponible a: 
http://www.refworld.org/docid/49746cc62.html  	
16 Kirisci, K. Op. Cit. 301-304. 
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Ministeri de l’Interior o per raons d’ordre públic i seguretat nacional.17 

 

La Regulació de 1994 presentava molts problemes a la pràctica. Primerament, el termini de 5 

dies per a dur a terme la sol·licitud d’asil era insuficient. En segon lloc, en moltes ocasions 

s’observava una clara desinformació de la policia referent a la Regulació, pel que no 

s’implementava correctament. A més, el paper de l’ACNUR quedava vagament definit amb el 

terme “cooperació”, pel que no se li assignava una funció clara i concreta. Per últim, es 

violava repetidament el principi de non-refoulment amb les deportacions d’aquelles persones 

que excedien el termini de 5 dies i aquelles que no l’excedien però que no havien trobat un 

país de reassentament en un període de temps “raonable”.18 

 

Entre el 1992 i el 1996, es va donar protecció temporal als musulmans bosnians de Iugoslàvia 

i únicament van ser acceptades les sol·licituds d’asil d’aquest país. 19  

 

La Direcció General de Migracions del Govern de Turquia va esdevenir la única institució a 

càrrec de les sol·licituds d’asil, l’any 2014, amb la Llei d’Estrangers i Protecció Internacional 

(Núm. 6458)20, que preveu garantir la protecció i l’assistència a sol·licitants d’asil i refugiats 

independentment del país d’origen. El mateix any, en base a l’article 91 d’aquesta llei que 

preveu la possibilitat d’oferir protecció temporal en el cas d’arribada massiva de refugiats, 

s’aprova la “Regulació de la Protecció Temporal”, el 22 d’octubre del 2014,21 amb la intenció 

de determinar els principis i procediments imperants en aquest procediment a l’abast d’aquells 

“estrangers forçats a abandonar el seu país sense possibilitat de retornar-hi que arribin o 

creuin les fronteres en massa per sol·licitar protecció temporal i urgent i les sol·licituds dels 

quals no poden ser ateses individualment”22. S’entén per arribada massiva aquelles 

“situacions en les que un nombre elevat de persones arriba des del mateix país o àrea 

geogràfica i els procediments relatius a la protecció internacional no poden dur-se a terme de 

manera individual a causa de l’elevat nombre de persones” (art. 3.1 lletra j). D’altra banda, 

també es regulen els seus drets i deures, les mesures que es poden prendre respecte aquestes 

situacions i la cooperació entre les organitzacions nacionals i internacionals. Amb la 
																																																								
17 Ibidem 
18 Ibidem, p. 304-307. 
19 Ibidem, p. 297. 
20 Turkey: Law No. 6458 on 2013 of Foreigners and International Protection [Turkey],  4 d’abril del 2013, 
disponible a: http://www.refworld.org/docid/5167fbb20.html  
21 Temporary Protection Regulation núm. 29153, del 22 d’octubre del 2014, Official Gazette (2014). Consultat, 
el maig del 2016, des de  http://www.goc.gov.tr/files/_dokuman28.pdf  
22 Ibidem 
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“Regulació de la Protecció Temporal” realment s’està regulant una pràctica que ja s’estava 

duent a terme des del 2011.23 

 

Els articles 5, 6 i 7 de la “Regulació de la Protecció Temporal” despenalitzen les entrades 

il·legals quan l’estranger hagi estat degudament registrat i identificat a la frontera o un cop 

dins el país en un període raonable de temps, reconeixen el principi de non-refoulment i 

determinen l’àmbit subjectiu de la regulació, respectivament, i “no podran ser interpretats de 

manera que suposin un impediment per a acollir-se al dret a la protecció temporal” (article 

4)24. La implementació i la terminació de la protecció temporal, tal i com s’estableix a 

l’article 9, és competència del Consell de Ministres a proposta del Ministre. Pel que fa a la 

concessió i terminació de la protecció temporal de cada individu, aquesta ha de finalitzar si 

aquest “abandona Turquia per la seva pròpia voluntat, rep protecció d’un tercer estat, és 

admès per un tercer estat per raons humanitàries o reassentament i en cas de mort” (article 

12)25. 

 

Com ja ha estat mencionat prèviament a la introducció, la majoria d’informació més 

actualitzada i disponible actualment es refereix a tots aquells refugiats i sol·licitants d’asil 

sirians que fugen del seu país a causa de la guerra. És comprensible, tenint en compte, d’un 

banda, la magnitud i la gravetat de la situació i la crisi de refugiats que se n’ha derivat i, de 

l’altra, el constant i ràpid augment de la xifra de desplaçats, que els registres se centrin en 

aquesta comunitat. Això no vol dir que no tinguem dades actualitzades de la resta, que sí que 

les tenim (de finals del 2015), sinó que podem trobar algunes xifres referents a la població 

siriana de l’abril del 2016. 

 

A finals del 2015, Turquia ocupava el primer lloc en el rànquing de països receptors de 

refugiats i de sol·licituds d’asil. En aquell moment, el nombre de refugiats i de sol·licitants 

d’asil arribats al país es repartien de la següent manera: des d’Afganistan, 3.930 refugiats i 

42.330 sol·licitants d’asil; des d’Iraq, 37.470 refugiats i 67.070 demandants d’asil; des d’Iran, 

14.250 demandants d’asil, des de Rússia 310 refugiats i demandants d’asil; des de Síria, 

1.700.000 refugiats; des d’altres països, 17.070 refugiats i 6.820 demandants d’asil; i, 

																																																								
23	Refugee Rights Turkey. (2014). The Temporary Protection Regulation of 22 of October. Consultat el maig del 
2016 des de: http://www.asylumineurope.org/reports/country/turkey/temporary-protection-regulation-22-
october-2014  
24 Vid nota 21 
25 Ibidem	
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finalment, 550 apàtrides26. 

 

 

 

Des del gener de 2015 fins el desembre del mateix any, l’augment més important es va 

produir en les persones procedents de Síria, seguides de les procedents d’Iraq, on la seguretat 

també es va deteriorar notablement. S’estima que d’aquests gairebé 2 milions de sirians, 

421.038 es concentraven fora dels camps de refugiats, a les províncies de Hatay, Kilis, 

Gaziantep, Sanliurfa i Mardin, totes elles al sud est del país.27 

 

Actualment, a l’abril del 2016, hi ha gairebé 3 milions de persones sirianes registrades a 

Turquia, de les quals 270.380 es troben en camps de refugiats i gairebé 2,5 milions en 

comunitats d’acollida28.  

 

A partir del 2013, el Govern de Turquia va començar a treballar de manera conjunta amb 

Nacions Unides per desenvolupar diversos Plans de Resposta Regional (RRP), el sisè i últim, 

de moment, confeccionat el desembre del 2013 (RRP 6). Fins el moment, havia sigut capaç de 

dotar de manera satisfactòria els camps de refugiats amb els serveis bàsics per a la vida de les 

																																																								
26 Vid nota 4	
27 Vid nota 4 
28 Vid nota 7	
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Figura 1. Gràfica elaborada per l’autora a partir de les dades d’ACNUR: UNHCR. (2014). Global 
Appeal 2015 Update-Turkey (p. 2). UNHCR. 
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persones que s’hi trobaven (aigua, aliments, sanitat i educació) però, arribats a aquell punt, la 

situació a Turquia semblava desbordar-se amb el creixement exponencial de persones que hi 

sol·licitaven protecció.29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
29 Vid nota 4 

Figura 2. Refugiats Siris registrats a Turquia, Egipte, Iraq, Jordània i el Líban fins el 9 de març del 2016: 
MENA DOiA. Map of Syrian Refugees in the region [Mapa]. UNHCR. 
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3. El dret a l’educació: Protecció durant totes les fases del desplaçament  

 

Marxar del propi país cap a un altre de diferent a la recerca de noves oportunitats per 

emprendre una nova vida és una aventura plena de reptes. Fugir d’un país en guerra, 

abandonant tot el que un té, és una odissea marcada per la inestabilitat, la incertesa i la 

inseguretat econòmica. Moltes de les famílies i individus posen en mans de traficants de 

persones tots o la majoria dels seus recursos per tal que aquests els condueixin cap a una 

suposada vida millor, guiats per les seves promeses de fum i la desesperació. En aquestes 

condicions, resulta molt difícil garantir la continuïtat de l’educació dels menors, una 

necessitat que sovint pot quedar desatesa durant diversos anys o de manera intermitent però 

repetida, al llarg d’un viatge que se sap quan començarà però no quan acabarà. 

 

Més de la meitat de la població que arriba de Síria, un 54%, són nens. Amb números absoluts, 

això representa gairebé un milió i mig de nens, dels quals 325.000 estan matriculats a l’escola, 

pel que aproximadament encara hi ha 1.175.000 nens sirians a Turquia que no estan 

escolaritzats30. El Govern de Turquia ha demanat més suport per part de Nacions Unides, 

sobretot per fer front a la creixent necessitat en els àmbits d’educació i serveis per als nens. 

 

El Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals de la ONU subratlla la importància de 

garantir el dret a l’educació per preservar altres drets humans susceptibles de violació en 

aquestes circumstàncies: 

 

 “…la falta d’oportunitats educacionals per a aquests nens també és una de les causes 

de que siguin víctimes de moltes altres violacions de drets humans. Per exemple, 

aquests nens, que pot ser que visquin en una pobresa extrema i portin una vida sana, 

són particularment vulnerables a ser sotmesos a treballs forçats i altres formes 

d’explotació. A més, existeix una relació directa entre, per exemple, el nivell de 

matrícula de les nenes a l’escola primària i una disminució considerable dels 

matrimonis infantils.”31 

. 

																																																								
30 Vid nota 7 
31 Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals de la ONU (CESCR, sigles en anglès), Observación general 
Nº 11: Planes de acción para la enseñanza primaria (artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales), E/1992/23, 10 de maig del 1999, 
http://www.unhcr.org/cgibin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=47ebcd1c2 , par. 4.  
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ACNUR es refereix a l’educació com una necessitat bàsica que s’ha de satisfer i un servei 

essencial que s’ha de garantir. És l’eina que permet arribar a solucions sostenibles i duradores 

pels refugiats i impulsar el seu desenvolupament. 32 

 

Garantir una educació de qualitat durant totes les fases del desplaçament significa garantir la 

protecció d’aquests nens, nenes i joves.33 ACNUR identifica quatre fases en el desplaçament 

(la d’emergència, la de transició cap a l’estabilització, la d’estabilització i la darrera fase en la 

que s’entén que, finalment, s’ha assolit l’estabilitat i normalitat) i avalua l’impacte de 

l’educació en cadascuna d’elles:34 

 

Durant la fase d’emergència i la fase de transició cap a l’estabilització, l’educació proporciona 

sensació d’estabilitat, normalitat i esperança per aquells nens, nenes i joves que ja gaudien 

d’aquest dret abans del conflicte o de la situació d’emergència. D’altra banda, per a aquells 

que no havien tingut la oportunitat d’accés a l’educació prèviament, suposa la possibilitat 

d’aprenentatge a través de diverses activitats. A més, s’amplien coneixements i es fomenta 

l’aprenentatge de llengües. Els programes educatius, desenvolupats en espais segurs que els 

permetin focalitzar la seva atenció en l’aprenentatge, estan adreçats i pensats per ajudar a 

l’adaptació al canvi d’entorn i de circumstàncies, proporcionant l’adquisició d’habilitats per al 

dia a dia que els permetin auto protegir-se de les violacions dels seus drets (abús sexual, 

explotació econòmica...) i tenir cura d’ells mateixos (higiene, seguretat...).35 

 

Durant la fase d’estabilització i posteriorment, l’accés a l’educació garantirà l’oportunitat de 

desenvolupar i consolidar les competències acadèmiques que els permetran romandre dins 

l’educació formal. Mantenir els menors escolaritzats redueix el risc de matrimonis i 

embarassos precoços, de violència de gènere i sexual, de treball infantil, d’esclavatge 

domèstic, de comerç sexual, de reclutament militar, etc.36 

 

																																																								
32 UNHCR. (2009) Global Strategic Priorities 2010-2011. Geneva: UNHCR, consultat l’abril del 2016 des de: 
http://www.unhcr.org/publications/fundraising/4b03cc249/unhcr-global-appeal-2010-2011-global-strategic-
priorities.html?query=global%20strategic%20priorities%202010  
33 Education Unit, Division of International Protection, UNHCR. (2015). Education: Issue Brief 1 (p. 1). 
Geneva: UNHCR. Consultat el maig del 2016 des de 
http://www.unhcr.org/publications/education/560be0dd6/education-brief-1-education-
protection.html?query=education%20issue%20brief%201%20july%202015  
34 Ibidem, p. 2 
35 Ibidem	
36 Ibidem 
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Proporcionant-los una educació de qualitat els estem proporcionant les eines per a que 

adquireixin les habilitats socials que els permetin establir lligams amb la societat civil, els 

estem preparant per adquirir nous coneixements que més endavant els obriran la porta a 

oportunitats laborals, per a l’autosuficiència i per a la construcció d’una comunitat en el lloc 

de desplaçament o de reassentament i els estem mostrant els seus drets per a que siguin 

capaços de reconèixer-los i demandar-los quan sigui necessari.37 No podem oblidar que els 

nens i joves són el futur del nostre planeta i per tant l’educació és un pilar fonamental per 

garantir l’èxit en tots els àmbits, no només d’aquests nens, nenes i joves sinó també de tota la 

humanitat. 

 

 3.1 Reconeixement internacional 
 

El dret a l’educació està reconegut internacionalment de manera general, com un dret humà, i  

especialment també per als refugiats, en diversos textos, la majoria convencionals: la 

Declaració Universal dels Drets Humans38,  la Convenció relativa a l’Estatut dels Refugiats 

del 195139, el Conveni Internacional sobre Drets Econòmics, Socials i Culturals40, la 

Convenció pels Drets del Nen41, la Convenció per a l’Eliminació de Totes les Formes de 

Discriminació Envers la Dona42, la Convenció Internacional per a l’Eliminació de Totes les 

Formes de Discriminació Racial43, la Convenció de l’UNESCO contra la Discriminació en 

l’Educació44 i la Directiva 2003/9/CE del Consell Europeu per la que s’aproven normes 

mínimes per a l’acollida de sol·licitants d’asil en els estats membres45. Aquest reconeixement 

																																																								
37 Ibidem 
38 UN General Assembly, Universal Declaration of Human Rights, 10 December 1948, 217 A (III), consultat 
l’abril del 2016 des de: http://www.refworld.org/docid/3ae6b3712c.html  
39 Vid nota 9 
40 UN General Assembly, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 16 December 1966, 
United Nations, Treaty Series, vol. 993, p. 3, consultat l’abril del 2016 des de: 
http://www.refworld.org/docid/3ae6b36c0.html  
41 UN General Assembly, Convention on the Rights of the Child, 20 November 1989, United Nations, Treaty 
Series, vol. 1577, p. 3, consultat l’abril del 2016 des de: http://www.refworld.org/docid/3ae6b38f0.html  
42 UN General Assembly, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women., 18 
December 1979, A/RES/34/180, consultat l’abril del 2016 des de: 
http://www.refworld.org/docid/3b00f2244.html  
43 UN General Assembly, International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, 21 
December 1965, United Nations, Treaty Series, vol. 660, p. 195, consultat l’abril del 2016 des de: 
http://www.refworld.org/docid/3ae6b3940.html  
44 UN Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO), Convention Against Discrimination in 
Education, 14 December 1960, consultat l’abril del 2016 des de: http://www.refworld.org/docid/3ae6b3880.html  
45 Directiva 2003/9/CE del Consell, de 27 de gener del 2003, per la que s’aproven normes mínimes per a 
l’acollida dels sol·licitants d’asil en els estats membres, Diari Oficial de la Unió Europea, L 031, p. 18-25 
(2003). 
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internacional suposa, per una banda, que existeixin mecanismes per garantir el compliment 

d’aquest dret i, per l’altra, l’existència de jurisprudència al respecte.  

 

La Declaració Universal dels Drets Humans reconeix, al seu article 26, el dret general a una 

educació gratuïta, almenys pel que fa a l’elemental que ha de ser obligatòria, accessible per a 

tothom. Aquesta ha de fomentar el desenvolupament de la personalitat humana i ha de 

reforçar el respecte pels drets humans i les llibertats fonamentals. Alhora, ha de promoure 

valors com la tolerància envers qualsevol i el manteniment de la pau. Pel que fa a l’educació 

tècnica i professional, ha de ser accessible en general i l’educació superior ha de ser 

accessible en igualtat de condicions per a tothom. Els pares podran decidir l’educació que 

volen pels seus fills. 

 

L’article 13 del Conveni Internacional pels Drets Econòmics, Socials i Culturals, reafirma el 

que s’estableix a la Declaració Universal dels Drets Humans i introdueix la necessitat 

d’aconseguir un sistema d’escoles a tots els nivells amb un professorat  i personal 

d’ensenyament en bones condicions. 

 

Per la seva banda, la Convenció pels Drets del Nen, a l’article 22, estableix que els Estats Part 

hauran de garantir que els nens refugiats obtinguin la protecció i assistència humanitària 

adequades per al gaudi dels drets, independentment de si es tracta d’un menor acompanyat o 

no. A l’article 28, incorpora la necessitat d’implementar mesures que fomentin l’assistència 

regular a l’escola i que ajudin a disminuir el fracàs i l’abandonament escolar, així com 

mesures per garantir que la disciplina administrada és consistent amb la dignitat del nen. 

També fa una crida a encoratjar la cooperació internacional per tal de frenar l’analfabetisme. 

 

L’article 10 de la Convenció per a l’Eliminació de Totes les Formes de Discriminació Envers 

la Dona, l’article 5 de la Convenció Internacional per a l’Eliminació de Totes les Formes de 

Discriminació Racial i l’article 1 de la Convenció de l’UNESCO contra la Discriminació en 

l’Educació, defensen l’adopció de mesures per eliminar qualsevol tipus de discriminació en 

base al sexe, la raça, el color, la nacionalitat, l’ètnia, la llengua, la religió, el pensament polític 

i la condició econòmica, en qualsevol dels àmbits educatius i en referència qualsevol aspecte 

educatiu. 
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Pel que fa al cas concret dels refugiats, l’article 22 de la Convenció de l’Estatut dels 

Refugiats, fa específicament referència a l’educació pública a la que han de tenir accés. 

Estableix que els Estats Contractants han d’acordar per als refugiats el mateix tracte que se’ls 

ofereix als nacionals en referència a l’educació elemental i que per a la resta d’etapes 

educatives s’haurà d’acordar les condicions més favorables possibles, que en cap cas poden 

ser menys favorables que les garantides als estrangers en condicions generals similars.  

 

La Directiva 2003/9/CE del Consell Europeu per la que s’aproven normes mínimes per a 

l’acollida de sol·licitants d’asil en els estats membres recull, a l’article 10, l’obligació dels 

Estats de proporcionar accés al sistema educatiu en condicions similars als nacionals als fills 

menors dels sol·licitants, mentre no es faci efectiva l’expulsió, dins un període màxim de tres 

mesos des de la presentació de la sol·licitud, ampliable a un any sempre que s’ofereixin altres 

modalitats d’ensenyament. Cap la possibilitat de limitar l’accés únicament a l’ensenyament 

públic. 

 

Tal i com ha observat ACNUR, els drets internacionals ofereixen una protecció més àmplia a 

l’educació dels refugiat que el propi article 22 de la Convenció relativa a l’Estatut dels 

Refugiats de 1951. En primer lloc, perquè només fa referència a l’educació pública, sense 

mencionar l’educació privada i, en segon lloc, perquè els conceptes “elemental” i “superior” 

no tenen una definició estàndard i per tant no són prou clars.46 La durada de cada etapa variarà 

depenent de cada país i el seu sistema educatiu ja que cada país l’organitza de manera 

diferent. Així, per exemple, l’educació primària a Espanya comença als 6 anys, mentre que a 

Turquia, si a l’inici del curs escolar el nen o nena ja ha complert els cinc anys i mig (66 

mesos), és obligatòria la seva matriculació a primària. Per això, és difícil parlar en termes 

d’edat si es vol establir un model universal no discriminatori en el que s’hi puguin encabir 

tots els sistemes educatius amb les seves diferències: “ACNUR no pot donar suport a cinc 

anys del primer nivell d’ensenyament en un país i a vuit anys en un altre en base a un ús 

diferent de la terminologia.”47  Per tal d’unificar criteris, ACNUR entén com a educació 

																																																								
46 Costa, R. (2006). Rights of Refugees in the Context of Integration: Legal Standards and Recommendations. 
Legal and Protection Policy Research Series (p. 78). Ginebra: Division of International Protection Services, 
UNHCR. 
47 UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), UNHCR Education: Field Guidelines, February 2003, 
consultat el maig del 2016 des de: http://www.refworld.org/docid/3f1d38124.html  
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primària aquella que comprèn des del primer fins al vuitè curs i per tant l’educació secundària 

comprendrà la resta de cursos fins a la majoria d’edat. 48 

 

El Consell Europeu pels Refugiats i Exiliats creu que els nens refugiats tenen el mateix dret a 

l’educació que qualsevol altre nen dins els territori de l’estat d’acollida, incloent el període 

temporal durant el que s’examini la seva petició d’asil, i defensa la possibilitat que puguin 

rebre educació addicional en la seva llengua materna per tal de preservar la seva identitat 

cultural.49 

 

L’any 2006, ACNUR va realitzar una sèrie de recomanacions50 referents a l’educació dels 

refugiats fent èmfasi en la rellevància de l’educació de cara a la protecció i integració 

d’aquests i fent referència a diferents aspectes a tenir en compte durant les etapes d’educació 

primària i secundària. 

 

En garantir l’educació dels refugiats indirectament s’està assegurant la seva protecció 

mitjançant dues vies simultàniament: l’atenció de les seves necessitats psicològiques 

originades a causa d’una situació de crisi caracteritzada pel conflicte i el desplaçament i la 

promoció de la seva autosuficiència i autonomia i el seu desenvolupament econòmic i 

social.51 El moviment Education For All (EFA) marca sis objectius pel que fa a l’educació, 

tres dels quals són rellevants per al tema que ens ocupa: l’accés gratuït a l’educació primària, 

un accés equitatiu per part de joves i adults a un aprenentatge adequat i la igualtat, incloent la 

de gènere, en l’educació. 52 

 

Pel que fa a l’educació primària, ACNUR recorda la importància de que aquesta sigui gratuïta 

i obligatòria, que s’ofereixi en les mateixes condicions que als nacionals i que així s’estableixi 

a les legislacions dels diferents estats. No es pot fer una distinció en base a l’estatus legal, ja 

que deixar l’educació fora de l’abast d’alguns individus podria suposar conseqüències 

negatives pel procés de superació del xoc emocional del desplaçament. Per tant, aquesta 

educació es farà extensiva a refugiats, sol·licitants d’asil i altres, que com més aviat 

s’incorporin al sistema educatiu més oportunitats tindran de cara a la integració i al seu futur. 
																																																								
48 Vid nota 46 
49 (1997). Position on Refugee Children. International Journal of Refugee Law 9(1), 74-81. 
50 UNHCR Legal and Protection Policy Research Series. Rights of Refugees in the Context of Integration: Legal 
Standards and Recommendations, POLAS/2006/02, 2006, cap. 5. 
51 Ibidem 
52 Vid nota 47 
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És a dir, si tenen l’oportunitat de començar l’escola en l’etapa preescolar, és preferible que 

així sigui. En el cas que alguns nens tinguin necessitats específiques, es recomana la 

implementació de programes complementaris però no la substitució dels que s’imparteixen 

normalment segregant els alumnes que requereixin aquests programes. També es fa referència 

al respecte de les conviccions religioses, culturals i morals i al control de l’assistència, 

sobretot de les noies que són un col·lectiu vulnerable en aquest sentit perquè moltes vegades 

les més grans han de dur a terme feines dins o fora de casa i això genera absentisme escolar. 

Preveu la necessitat de generar un diàleg de doble sentit entre l’escola i els pares per 

intercanviar sensacions i establir un canal de comunicació que faciliti la tasca educativa, així 

com també preveu la necessitat de la conscienciació del professorat sobre la situació especial 

en la que es troben aquests nens i nenes refugiats. Per últim, contempla que siguin les 

comunitats locals o de refugiats les que implementin facilitats educatives en els casos en els 

que l’acció del govern és més dèbil, remarcant la importància d’incloure professores i 

assistentes. En aquests casos es considera positiva l’ajuda que els nens més petits puguin 

rebre dels més grans dins de l’aula, sempre que això no jugui en detriment dels segons. 

D’altra banda, es recomana la implementació de programes de suport a l’educació d’ajuda 

financera, en els casos en que una família no disposi dels recursos econòmics necessaris, 

lingüística i activitats extra curriculars per a facilitar la integració.53 

 

Les recomanacions generals d’ACNUR per a primària són aplicables també a l’etapa de 

secundària, en la que s’haurà de garantir les mateixes condicions que per als nacionals. En 

aquells casos en els que no sigui gratuïta o sigui de difícil accés s’hauran de preveure facilitats 

o dispenses per a aquells nois i noies que ho necessitin. 54 

 

3.1.1 Evolució de l’educació dels refugiats 
 

Abans de la Segona Guerra Mundial, organitzacions com Save the Children procuraven 

educació en situacions d’emergència però realment va ser a partir de la Segona Guerra 

Mundial quan es va prendre consciència de la necessitat de garantir aquest dret, tal i com es 

veu reflectit en el preàmbul de la Constitució de la UNESCO de 1945: 55 

 

																																																								
53 Vid nota 50 
54 Ibidem	
55 UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Refugee Education: A Global Review (p. 14), November 
2011, consultat el maig del 2016 des de: http://www.refworld.org/docid/510a718e2.html  
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“...convençuts de la necessitat d’assegurar a tots un accés a l’educació ple i igual, la 

possibilitat d’investigar lliurement la veritat objectiva i l’intercanvi lliure d’idees i de 

coneixements, [els Estats Part] resolen desenvolupar i intensificar les relacions entre 

els seus pobles, per tal que aquests es comprenguin millor entre ells i adquireixin un 

coneixement més precís i veritable de les seves respectives vides. En conseqüència, 

creen per la present la Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència 

i la Cultura, amb la finalitat d’assolir gradualment, mitjançant la cooperació de les 

nacions del món en els àmbits de l’educació, la ciència i la cultura, els objectius de 

pau internacional i de benestar general de la humanitat, per a la consecució dels quals 

s’han establert les Nacions Unides, com proclama la seva Carta.”56
 

 

Amb l’acord de la Convenció de l’Estatut dels Refugiats, s’estableix la igualtat de tracte entre 

els refugiats i els nacionals pel que fa a l’educació elemental i es deixa la porta oberta a que 

cada estat pugui acordar les condicions més favorables possibles per a la resta d’etapes 

educatives, sempre i quan no siguin menys favorables que aquelles previstes pels estrangers 

en condicions similars.57 A la pràctica, l’accés dels refugiats a l’educació ha estat subjecte a 

canvis en funció de les lleis, les polítiques i les pràctiques nacionals i el context històric del 

moment: hi ha hagut èpoques i països en les que la integració d’aquests en el sistema educatiu 

ha estat una realitat però també s’han donat casos de discriminació, per exemple, mitjançant 

l’aplicació de taxes de matrícula addicionals. Al llarg de la història, l’educació es veurà 

influïda pels instruments internacionals, les relacions institucionals i els propòsits de 

l’educació, que aniran variant. 58 

 

El 1966, es va engegar un sistema de beques finançades per ACNUR, l’eficàcia de les quals 

es qüestionaria dinou anys després, el 1985. Mentrestant, el 1967, la UNESCO i l’ACNUR 

van signar un acord mitjançant el qual aquest últim prenia la responsabilitat sobre l’educació 

dels refugiats. El 1986, el 95,4% de beneficiaris de les beques d’ACNUR eren nens en l’etapa 

escolar de primària. 59 

 

																																																								
56 UN Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO), Constitution of the United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO), 16 November 1945, disponible a: 
http://www.refworld.org/docid/3ddb73094.html  
57 UN General Assembly, Convention Relating to the Status of Refugees, Op. Cit. 137	
58 Vid nota 55	
59 Ibidem	
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Un any abans de l’adopció de la Convenció sobre els Drets del Nen, en la que s’emfatitza el 

dret de tots els nens a tenir accés a l’educació, ACNUR va elaborar la primera directriu 

Organising Primary Education for Refugee Children in Emergency Situations: Guidelines for 

Field Managers, el 1988. Es va reconèixer que el conflicte era una barrera per l’educació dels 

desplaçats i així es va fer constar en la World Declaration on Education For All (EFA), el 

1990. El 1992, ACNUR publicà la segona directriu per a l’educació dels refugiats: Guidelines 

for Educational Assistance to Refugees. El mateix any, es van introduir les Beques DAFI 

(Albert Einstein German Academic Refugee Initiative), adreçades als estudiants d’estudis 

superiors i que encara segueixen funcionant.60 

 

Amb el genocidi de Ruanda i el conflictes armats d’Afganistan, Angola, Libèria, Sierra 

Leona, l’antiga Unió Soviètica i l’antiga Iugoslàvia durant el 1994, es va canviar l’enfoc que 

se li havia donat fins al moment a l’educació per centrar-se en aquella que té lloc en contexts 

de crisi i es va fer èmfasi en la coordinació entre agències per a proporcionar una cobertura 

adequada als afectats. També es va fer un pacte amb el Consell Noruec pels Refugiats, de 

manera que aquest acceptava prestar oficials d’educació a ACNUR durant períodes de curta 

durada.61 

 

Amb les Revised Guidelines for Educational Assistance to Refugees es prioritza el suport als 

sistemes educatius per davant de les beques per a primària i secundària i se subratlla l’accés 

lliure a les oportunitats educatives.62 Per tant, el 1995, s’observa un canvi pel que fa a la 

metodologia d’actuació d’ACNUR per deixar enrere la superficialitat de les beques i centrar-

se directament en els sistemes educatius i conduir un canvi més profund. 

 

L’informe Impact of Armed Conflict on Children, elaborat el 1996 per Graça Machel, 

subratlla el paper que desenvolupa l’educació en l’educació dels nens refugiats i la 

importància d’educar en la pau. En aquesta línia, durant la reunió d’EFA s’estableix 

l’educació com a part fonamental de la resposta humanitària. Amb aquest propòsit, ACNUR i 

UNICEF van destacar l’aportació de coneixements especialitzats d’UNICEF en l’àmbit de 

																																																								
60 Ibidem	
61 Vid nota 55 
62 Ibidem  
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l’educació dels refugiats, exemple dels primers passos cap a la coordinació entre agències 

emfatitzada dos anys abans.63 

 

El 1997, es van revisar les activitats que ACNUR havia dut a terme en aquest àmbit i es va 

concloure que eren inadequades per l’elevat nombre d’inconsistències que contenien. A més, 

el 1998, es va eliminar la posició d’Oficial Superior d’Educació, pel que la organització va 

deixar de comptar amb personal dedicat a l’educació, durant un període de tres anys, fins que 

es va restablir la posició al Fòrum Mundial de l’Educació celebrat a Dakar com a resultat de 

les nombroses crítiques que aquesta mesura va rebre. En aquest Fòrum es van reconèixer un 

altre cop els impediments per a l’accés a l’educació que suposa el conflicte i es va destacar la 

importància de l’educació en el desenvolupament de les nacions i la promoció de la pau, idees 

que ja havien estat observades prèviament. 64 

 

Fins el 2001 no es va materialitzar l’objectiu de la coordinació entre agències de manera 

efectiva. Es va crear la Inter-Agency Network for Education in Emergencies (INEE) i aquesta 

va assumir un paper central en el suport a les agències i l’intercanvi d’informació relativa a 

l’educació en contextos d’emergència. El fet de parlar d’educació en situacions d’emergència 

suposa ampliar l’àmbit objectiu ja que s’inclou, a part dels nens refugiats, aquells desplaçats 

internament, els que no han estat desplaçats internament però que viuen en conflicte o en 

entorns inestables i els afectats per desastres naturals.65 

 

Durant els últims anys, l’educació seguirà essent a l’agenda d’ACNUR, reconeguda com una 

eina per a la protecció, incloent-la a les Prioritats Globals Estratègiques per a l’any 2010-2011 

i 2012-2013. A més, s’establiran uns estàndards mínims que aquesta ha de complir i que seran 

revisats l’any 2010 per tal de garantir la qualitat de l’educació proporcionada. D’altra banda, 

però, es farà ressò que la necessitat de proporcionar uns serveis educatius de qualitat 

sobrepassa la capacitat d’ACNUR de garantir-los.66 

 

L’any 2011, s’observava que l’accés a l’educació dels refugiats era limitat i desigual en els 

diferents entorns i regions, sobretot per a les nenes i en l’etapa d’educació secundària on hi 

havia un 36% de nens i nenes matriculats, davant del 76% que hi havia a primària. A l’est i a 
																																																								
63 Ibidem	
64 UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Refugee Education: A Global Review, Op. Cit. 15 
65 Ibidem 
66 Ibidem	
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Somàlia hi havia 5 nenes per cada 10 nens matriculats, és a dir, la meitat. També destacava la 

baixa qualitat de l’educació i una ràtio molt elevada de nens-professors (setanta nens per cada 

professor). A més, la majoria d’aquests professors no estaven capacitats, pel que 

l’aprenentatge era molt pobre. A Eritrea, per exemple, menys del 6% dels nens i nenes de 

quart grau llegia fluidament. Conseqüentment, l’educació proporcionada no garantia la 

protecció als menors refugiats perquè no complia amb els estàndards que fan possible assolir 

aquest objectiu. Una de les causes és la manca de recursos humans i financers: només hi havia 

dos càrrecs d’oficial d’educació i només s’hi destinava el 4% del pressupost d’ACNUR.67 

 
3.2 Reconeixement del dret a l’educació i sistema educatiu a Turquia 

 

La República de Turquia reconeix el dret universal a l’educació, i també el deure, en la seva 

Constitució de 198268, a l’article 42 del Capítol Tercer, referit als drets i deures socials i 

econòmics. De la mateixa manera que a la Constitució Espanyola69, s’estableix una educació 

primària gratuïta i obligatòria, fent èmfasi en la no discriminació per raó de sexe. 

 

L’actual regulació de l’educació turca és el resultat de moltes reformes produïdes al llarg dels 

últims vint anys, fetes sempre sobre les bases i els principis establerts pel fundador de la 

República de Turquia, Mustafa Kemal Atatürk: “un únic sistema secular dissenyat per a 

produir una classe treballadora preparada” 70. 

 

El sistema educatiu turc es divideix principalment en educació formal, que s’imparteix dins 

les institucions educatives, i educació no formal, que s’imparteix fora d’aquestes.71 

 

Pel que fa a l’educació formal, comprèn l’educació preescolar, l’educació primària,  una etapa 

intermèdia, l’educació secundària i, finalment, l’educació superior.72 A partir del 2012, 

l’educació obligatòria va passar a tenir una durada de dotze anys, quatre per primària, quatre 

per l’etapa intermèdia i quatre per secundària, amb la possibilitat d’optar per la formació 
																																																								
67 Ibidem 
68 Constitution of the Republic of Turkey,  7 November 1982, disponible a: 
https://global.tbmm.gov.tr/docs/constitution_en.pdf 	
69 CE, Capítol II, article 27.4, Secció 1. 
70 Clark, N. & Mihael, A. (2012). Education in Turkey. World Education News and Reviews. Recuperat l’abril 
del 2016 des de: http://wenr.wes.org/2012/09/wenr-september-2012-education-in-turkey/  
71 Ministry of National Education, Republic of Turkey. (2001). The Turkish Education System and 
Developments in Education (pp. 4-5). International Bureau of Education, UNESCO. Recuperat l’abril del 2016 
des de: http://www.ibe.unesco.org/International/ICE/natrap/Turkey.pdf 	
72 Ibidem 
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professional o una escola tècnica a partir del cinquè any.73 

 

L’etapa de primària és obligatòria a partir dels cinc anys i mig però cap la possibilitat de 

començar-la amb cinc. Després d’aquesta i de l’etapa intermèdia, la secundària es divideix en 

tres tipus. El primer és una branca acadèmica general en la que el primer any és comú a tots 

els estudiants i els tres últims es focalitzen en un itinerari. Les altres dues opcions restants són 

la formació professional i les escoles tècniques.74 

 

El currículum escolar el dissenya el Ministeri d’Educació Nacional i comprèn les següents 

assignatures comunes: biologia, història, matemàtiques, física, química, llengua estrangera, 

geografia, salut, ètica i religió, ciències militars, filosofia i educació física. El pla d’estudis 

està pensat per impartir trenta hores de classe setmanals, el que suposa una jornada escolar de 

sis hores diàries.75 

 

3.2.1 Accés per als refugiats 
  

El 2013, ACNUR va elaborar el Pla de Resposta Regional 6, amb la col·laboració de Turquia, 

Egipte, el Líban, Iraq i Jordània per tal de fer front a la crisi dels refugiats sirians. En el cas de 

Turquia, el seu interès se centrava en com fer front a la creixent demanda de serveis bàsics 

pels nens, especialment l’educació.76 

 

Representants de Turquia, Jordània, Iraq, el Líban i Egipte, juntament amb l’oficina regional 

d’UNICEF i un representant de l’equip d’UNICEF per l’Educació de Síria, formaven part del 

grup de debat sobre l’educació creat per a treballar en aquest sentit, en el que es van 

intercanviar metodologies d’actuació. Totes les mesures plantejades es dirigien, 

principalment, a donar suport a l’educació formal, a desenvolupar programes d’educació no 

formal, a garantir el suport psico-social i les aptituds personals i a donar suport als Governs. 

Finalment, es va acordar vagament que els objectius s’havien de definir entorn la igualtat 

d’oportunitats d’accés a l’educació, ja sigui formal o no formal, i l’educació de qualitat en  

entorns d’aprenentatge adequats i es va coincidir en la necessitat de dur a terme una acció 

																																																								
73 Vid nota 70 
74 Ibidem 
75 Ibidem 
76 Education Break-Out Group, RRP6. (2013). Notes from Education Break-Out Group. Meeting in Ammam. 
Ammam: UNHCR Inter-Agency Information Sharing Portal. Consultat l’abril del 2016 des de: 
http://www.data.unhcr.org/syria-rrp6/documents.php?page=1&view=grid&WG%5B%5D=52 	
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coordinada pel que fa a l’equivalència i convalidació de títols educatius, a l’eliminació de 

barreres d’accés al sistema educatiu i al foment d’alternatives a l’educació formal, entre 

d’altres.77 

 

El Primer Ministre encarregat de l’actuació en cas de desastres i emergències (AFAD, sigles 

en anglès) i el Primer Ministre de la Presidència pels Turcs a l’Estranger i Comunitats 

Relacionades, juntament amb UNICEF, coordinen un programa lingüístic, el “Curs Tömer”, 

dirigit a joves sirians en l’etapa d’educació secundària i superior per tal de que adquireixin un 

nivell avançat de turc, necessari per a la continuïtat dels seus estudis.78 

 

El 2014 es va aprovar la “Regulació de la Protecció Temporal”, que reconeix el dret als 

serveis educatius dels estrangers dins l’àmbit d’aplicació d’aquesta, als quals se’ls haurà de 

garantir activitats educatives dins i fora dels centres d’allotjament temporal sota el control del 

Ministeri d’Educació Nacional. Pel que fa a l’educació dels menors, dels 3 anys als 5 anys i 

mig, hauran de rebre educació preescolar i les activitats d’educació primària i secundària 

hauran de desenvolupar-se d’acord amb les lleis nacionals d’educació. S’expedirà un 

document que indicarà el contingut i la durada de l’educació rebuda a l’empara d’aquesta 

regulació.79 

 

Tot i això i els esforços de les organitzacions internacionals governamentals i no 

governamentals, The Guardian explicava que s’han identificat casos de treball infantil a 

Turquia, sobretot dins la indústria tèxtil, que s’aprofita de la vulnerabilitat en la que es troben 

els nens sirians. És el cas d’en Hamza, de tretze anys, que treballa fabricant sabates sis dies a 

la setmana durant dotze hores cada dia. Diversos estudis que s’han dut a terme al territori 

conduits per la Syrian Relief Network, una coalició de grups d’assistència als refugiats, 

suggereixen que les escoles per a nens sirians només tenen capacitat per a 21.000 nens en edat 

escolar, el que representa menys d’un terç del total. Els dos terços restants, afirmen, es troben 

treballant per donar suport a la seva família. A més, tot i el dret a l’educació d’aquests nens 

reconegut expressament, s’han denunciat endarreriments en l’obtenció de documentació per 

tal de poder matricular-se a l’escola, així com altres impediments. Una de les conseqüències 

																																																								
77Ibidem 
78 Prime Ministry Disaster & Emergency Management Authority, Republic of Turkey. (2013). Syrian Youths in 
Turkey Receive Certificate of Proficiency in Turkish. Consultat a l’abril del 2016 des de: 
https://www.afad.gov.tr/EN/HaberDetay.aspx?IcerikID=2024&ID=12  
79 Vid nota 21 
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més alarmants és el retorn d’aquests nens a Síria a causa de la desesperança que els genera 

aquesta situació, on “l’únic que poden fer és portar una arma”. 80 

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
80 Kingsley, P. (2016). From war to sweatshop for Syria's child refugees. The Guardian. Consultat al maig del 
2016 des de: http://www.theguardian.com/world/2016/may/06/war-to-sweatshop-for-child-refugees  
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4. El paper de les organitzacions no governamentals: El cas concret de Qnushyo, the 

Assyrian-Syrian School in Istanbul  

	
4.1 Qui són? 

 

A l’última parada de la línia de metro 

Marmaray, Kazlıçeşme, al barri obrer 

de Zeytinburnu i a l’altra banda de 

l’antiga muralla de la ciutat, després 

d’un transbordament i quinze minuts a 

peu, es troba Qnushyo, l’escola assíria-

siriana d’Istanbul. El seu nom, en 

llengua assíria, significa “reunint” i és 

que, aquesta escola creada l’agost de 

l’any 2014 amb el suport econòmic de 

l’ONG Assyrians Without Borders 

(AWB) i administrada a través de l’Institut Suec de Recerca a Istanbul (SRII), pretén ser un 

punt de trobada per totes aquelles persones, ja siguin nens, adolescents o adults, que han fugit 

de Síria, per tal de millorar el seu benestar i el seu coneixement cultural i, alhora, promoure la 

seva integració. La idea en el moment del seu establiment era, per una banda, que ells 

mateixos poguessin organitzar les activitats del centre (escola bressol, esports, costura, classes 

pels nens, cursos d’idiomes, cuina…) i, per l’altra, proveir els voluntaris amb un espai en el 

que poder desenvolupar les seves tasques de voluntariat.	 81 L’autora d’aquest treball es va 

incorporar com a voluntària en aquest centre a finals de febrer del 2016 i hi desenvolupa, 

principalment, diverses activitats relacionades amb els nens, nenes i adolescents. 

 

Els fundadors de l’escola són conscients que la migració forçosa posa els éssers humans en 

situacions terribles i extremes, sovint amb conseqüències severes que sobreviuen al canvi 

generacional i són molt difícils de pal·liar. Un clar exemple d’aquestes situacions és el que 

està passant a Síria, d’on més de 4 milions de persones han fugit des de l’inici de la guerra i 

																																																								
81 Waldron, R. (2016). Qnushyo Popular Report: Providing Meaningful Educational Activities Among Assyrian-
Syrian Refugees in Istanbul (p. 3). Istanbul: Qnushyo. Consultat a  l’abri del 2016 des de: 
http://static1.squarespace.com/static/56444df5e4b00c09aae164de/t/56d60af00442629982c33f38/145686812176
1/Qnushyo_PopularReport_Jan2016+.pdf  

Figura 3. Nens i nenes del Centre juguen al parc de 
davant d’aquest. Es pot veure Qnushyo a la part posterior 
(edifici marró). Fotografia realitzada per l’autora. 
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dels quals més de 2 milions han anat a parar a Turquia. 82 

 

Dins d’aquest grup de refugiats que han arribat a terres turques es troben els assiris, una 

població indígena de la zona compresa entre l’actual Iraq (Mesopotàmia),  l’actual sud est de 

Turquia (Àsia Menor) i Egipte que van adoptar la religió cristiana temps ençà. Es tracta d’una 

població molt dispersa que es va repartir pel sud est de Turquia, Síria, Iraq i Iran. El genocidi 

del que van ser víctimes el 1915 els va obligar a emigrar a Iraq i, posteriorment, a Síria durant 

els anys trenta. Ara, es veuen forçats a fugir de casa seva un altre cop a causa de la guerra que 

colpeja Síria. Actualment, els membres de la comunitat es localitzen als Estats Units, Suècia, 

el Líban, Alemanya, Rússia, Turquia i Iran, mantenint el caràcter fragmentat d’aquesta.83 

 

Qnushyo reconeix que la seva situació és especialment delicada i que ells són un grup 

especialment vulnerable perquè diuen que, tot i que hi ha, aproximadament, 25 camps de 

refugiats al voltant de la frontera entre Turquia i Síria, la majoria no hi viuen. La diferència 

religiosa, per la que se senten amenaçats, n’és un motiu. Tampoc es registren a les oficines 

públiques del Govern Turc, requisit indispensable per tal de rebre assistència sanitària. D’altra 

banda, encara que volguessin, a Istanbul no hi ha camps de refugiats en els que poder-se 

establir. Això es tradueix en un accés limitat a determinats serveis i en una absència 

d’assistència psico-sanitària per part de les autoritats turques.84 

 

Durant els primers anys, l’assistència sanitària de la que gaudien era molt precària i a més no 

tenien accés a recursos que els poguessin garantir una bona salut mental. Els nens i nenes no 

estaven escolaritzats i no hi havia cap institució que es fes càrrec de la seva educació, mentre 

que l’oferta d’activitats organitzades pels adults era pràcticament inexistent. Però, sobretot i 

pot ser el més preocupant,  hi havia un sentiment generalitzat de depressió i de desesperança 

entre aquesta comunitat ja que molts dels seus integrants havien estat víctimes dels enganys 

dels traficants que els havien promès l’arribada a Europa i havien perdut tots o gairebé tots els 

seus estalvis, convertint la seva vida a Istanbul en una lluita constant per la supervivència. Les 

possibilitats de construir un futur fructífer sobre la base d’un sentiment i una actitud com 

aquesta es convertien en bastant escasses i la seva situació era força desesperançadora en 

																																																								
82 Ibidem, p. 1	
83 J. Mark, J. (2016). Assyria. A Ancient History Encyclopedia [online]. Consultat l’abril del 2016 des de: 
http://www.ancient.eu/assyria/  
84 Waldron, R. Qnushyo Popular Report. Loc. Cit. 1-2 
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aquest sentit.85 

 

Un estudi realitzat per l’Institut Suec de Recerca a Istanbul (SRII) a través de la Universitat 

d’Uppsala_, a la que el centre està connectat, amb l’objectiu d’avaluar l’estat de salut mental 

de la comunitat de refugiats assiris-sirians que viuen a Istanbul i entendre les experiències 

traumàtiques, condicions de salut i dificultats a les que s’enfronten, amb un total de 171 

participants (120 homes i 47 dones), va determinar que un 52% dels avaluats havia patit algun 

tipus de trauma durant la seva vida i que almenys un 23,4% reunia els criteris indicadors 

d’estrès post traumàtic. Tot i que ells mateixos definien, generalment, de manera positiva la 

seva salut i la dels seus fills, els resultats feien evident la delicada situació d’aquesta 

comunitat, la seva vulnerabilitat i l’escassa disponibilitat de recursos al seu abast.86 

 

Des de la seva creació, l’agost del 2014, fins al gener del 2016, els joves, famílies amb nens, 

pares i mares i altres adults que han passat pel centre sumen una xifra aproximada de 400 

individus.  Actualment,  de les, aproximadament, 83 persones que s’hi concentren, 18 són 

nens i nenes, 25 són joves i 40 són adults. 87 

 

El primer dia que hi vaig anar, després d’una entrevista prèvia amb l’Eva, una de les 

coordinadores del centre, va ser un diumenge. Normalment, els diumenges, tot i que el 

centre està obert per aquells que s’hi vulguin reunir, no s’imparteixen classes però 

aquell dia se celebrava una festa de comiat per una de les famílies que havia obtingut 

l’asil a Suècia i que per tant, després d’un temps d’espera, finalment podria deixar 

enrere Turquia per començar la recerca de noves oportunitats a Europa.  

 

Un grup d’animació donava vida als titelles i els nens i nenes, amb la innocència que 

els caracteritza, s’ho miraven amb cara d’admiració i cert respecte, intentant entendre 

com era possible que un gos pelut de peluix fos capaç de moure’s d’aquella manera. A 

un costat de l’escenari que havien improvisat al pati de davant del centre, observant 

l’escena mentre bevien cafè i animant els nens i nenes a aplaudir, es trobaven les 

mares. Alguns pares i homes de la comunitat s’agrupaven a l’altre costat de l’escenari, 

feien fotografies i s’unien a les mares en la tasca d’avivar la gresca, mentre compartien 

																																																								
85 Ibidem 
86 Ibidem, p. 21 
87 Ibidem, p. 6	
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amb elles el cafè. Entre els nens, em va cridar l’atenció un grup de noies musulmanes 

que duien el cap cobert amb un mocador i anaven totes uniformades. Eren d’un grup 

que dóna suport psicològic als nens, després ho vaig poder llegir a l’esquena de les 

seves samarretes, i es van encarregar d’organitzar jocs pels nens un cop acabat 

l’espectacle de titelles. 

 

La Keri, una altra coordinadora del centre que va haver de marxar cap al seu país poc 

temps després d’haver arribat jo, em va presentar algunes nenes que em miraven 

encuriosides i amb timidesa perquè mai m’havien vist per allà abans. Després em va 

conduir on es trobaven les mares i vaig poder intercanviar amb elles algunes paraules 

en àrab clàssic per presentar-me, ja que no parlaven anglès. 

 

Un cop acabat l’espectacle, els nens es van reagrupar en grups més petits per 

participar en diferents jocs. Vaig observar durant una estona un grup d’ells però no 

vaig poder entendre molt el que deien perquè, d’una banda, parlaven en dialecte sirià i, 

per l’altra, els meus coneixements de la llengua, tot i que em van permetre intercanviar 

algunes paraules per explicar quatre coses sobre mi, encara són força elementals.  

 

Així doncs, vaig decidir acostar-me a una dona amb els cabells castanys i arrissats, 

l’Areej, amb la que durant l’espectacle ja havia intercanviat algun somriure i que 

entretenia el petit Adel als gronxadors. Tampoc parlava anglès i un cop més vaig haver 

de posar en pràctica les meves nocions d’àrab que van resultar suficients per 

entendre’ns al principi. Poc després se’ns va unir l’Alissar, la seva filla de dotze anys, 

que va resultar tenir un excel·lent nivell de francès i anglès i que em va confessar que 

les seves assignatures preferides quan anava a l’escola a Síria eren les llengües. Així, 

amb l’ajuda de l’Alissar, vam poder seguir conversant tot i que els seus ulls negats de 

llàgrimes parlaven per si sols quan em descrivia i recordava la seva vida a Síria. 

 

Vaig decidir anar a donar un tomb per dins del centre, una casa vella i petita, molt 

discreta, però molt ben aprofitada. A la porta, abans d’entrar, vaig trobar-hi un grup 

d’homes que des de ben d’hora pel matí vigilaven l’olla del foc on s’hi bullia alguna 

cosa que en aquell moment desconeixia però més tard descobriria. Dins, al voltant 

d’una mena de braser, un altre grup d’homes escalfava el pa típic, rodó i pla, i ens van 

convidar a una altra noia i a mi a seure amb ells mentre ens oferien un dels trossos que 
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ja estava llest per menjar. Teníem gana i fora feia molt fred, així que no vam dubtar en 

acceptar la invitació i vam compartir una estona amb ells, alguns dels quals sí que 

parlaven anglès, mentre ajudàvem a escalfar el pa. 

 

A poc a poc, el petit rebedor de l’entrada on ens trobàvem es va anar omplint de gent, 

que per l’hora que era ja es devia ensumar que el menjar aviat estaria llest. Poc 

després, van començar a repartir menjar i vam ser de les primeres en rebre el nostre 

plat de mans d’aquells homes amb els que havíem compartit la important tasca de 

coure el pa, fonamental en els seus àpats com ho és en els nostres. Vaig agafar el plat, 

que contenia brou, suc de llimona, cigrons i trossos de cabrit, sense pensar-m’ho i em 

vaig dirigir a fora on vam col·locar una taula i unes quantes cadires de plàstic, 

aprofitant que havia sortit el sol. El menjar desprenia una forta olor a cabrit. Com 

podia dir-los que no menjo carn sense que no suposés un menyspreu a la seva 

hospitalitat?  Vaig pescar un parell de cigrons i una mica de brau amb la cullera i vaig 

acostar-me-la a la boca. Després d’aproximadament set anys sense menjar carn, aquell 

gust era massa fort per mi així que vaig buscar un dels meus companys alemanys que 

havien vingut amb mi i li ho vaig oferir. Després, vaig continuar menjant pa. 

 

Quan tothom va tenir el seu plat, els homes encarregats del pa van sortir per asseure’s 

a la taula i dinar i un d’ells, en adonar-se que jo no tenia plat, va córrer a dur-me’n un 

altre. Vaig anar pescant els cigrons, mentre els homes de la taula s’acabaven el seu 

plat i escuraven el cap de l’animal, convidant una de les voluntàries sueques a tastar el 

cervell i la llengua. Vaig mirar el plat de la Valentina, una altra voluntària italiana que 

s’asseia al meu costat. Per sort, a mi no m’havia tocat la llengua. 

 

Després de dinar, els nens i nenes van córrer al pati i jo els vaig seguir. Vam estar 

jugant una bona estona al “joc de matar” amb la pilota i em van acollir com a una 

més. La Ritta, una de les nenes més espavilades i amb un nivell admirable d’anglès, 

ràpidament em va agafar confiança i em va demanar que li recollís el cabell amb una 

cua perquè el seu germà George, de divuit anys, li feia mal en pentinar-la. 

 

Quan ja començava a suar amb tanta corredissa, va arribar l’hora de marxar i així ho 

vaig fer saber als nens, que es van agrupar al meu voltant regalant-me una abraçada 

en grup i demanant-me que em quedés una estona més a jugar. Aleshores vaig 
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confirmar el que em temia: jo no era la única que podia oferir alguna cosa, ells tenien 

molt per oferir-me a mi. Vaig prometre als meus nous amics que tornaria. 

 
4.2. Quines són les seves línies d’acció i els seus objectius? 

 

La lluita diària dels refugiats per garantir als seus fills la possibilitat de desenvolupar-se 

durant el període de trànsit cap a la seva nova destinació a Europa està plena de girs 

inesperats que poden suposar repetides interrupcions en l’educació dels nens, nenes, i joves 

durant diversos anys. Qnushyo té l’esperança, i desenvolupa el seu programa amb aquesta 

intenció, de ser un punt fix en el que els seus membres trobin l’estabilitat que resulta tan 

difícil de trobar en aquestes situacions, especialment en el cas de l’educació, en la que és de 

vital importància mantenir una continuïtat i que és essencial a l’hora de reparar danys del 

passat i establir les bases per a un nou futur.88 

 

L’objectiu general comprèn la millora de la salut dels membres, la realització d’activitats a 

través de les quals construir una comunitat i incrementar les seves competències culturals,  

fomentar el diàleg per a la pau i promoure i assolir una integració en la societat en la que es 

troben.89 

 

L’estudi realitzat pel SRII, al que s’ha fet referència en el punt anterior, observava una relació 

directa entre la millora de la salut psíquica i la salut física. Per això, el fet de preservar la 

dignitat dels membres del centre resulta primordial i és una tasca en la que l’engrandiment del 

centre va tenir un paper fonamental. L’octubre del 2015, va ser traslladat a un nou edifici, el 

que ocupa actualment, dins el mateix barri on originalment va ser creat, que oferia, no només 

la possibilitat de desdoblar els alumnes en dues aules en funció de l’edat i l’experiència i 

realitzar múltiples activitats de manera simultània sense destorbar el funcionament de les 

classes, sinó també la possibilitat d’acollir celebracions i convidats de manera adequada en un 

centre nou del que podien sentir-se orgullosos.90 

 

També són un pilar bàsic per a la recuperació les activitats organitzades en forma de teràpia 

de grup que ofereixen a les dones del centre, l’altre col·lectiu especialment vulnerable. Aquest 

grup s’anomena Women’s Talk i el seu objectiu donar-los les eines necessàries per a que 
																																																								
88 Ibidem, p. 5  
89 Ibidem 
90 Ibidem, p. 7 
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prenguin consciència de les seves habilitats per afrontar les adversitats i d’aquesta manera 

fomentar l’autosuficiència i el seu potencial a través de l’intercanvi d’experiències, arribant a 

comprendre que totes elles comparteixen tant dificultats com expectatives i que, per tant, no 

estan soles. Es tracta de transformar les actituds negatives resultants d’una crisi o d’un 

esdeveniment traumàtic en positiu, aprofitant-les per al creixement i enfortiment personal.91 

 

Els coordinadors del centre expliquen que, a llarg termini, el simple fet de comptar amb el 

centre i les activitats que s’hi desenvolupen suposa una millora de la salut mental, sobretot 

d’aquells membres que van arribar per primer cop amb evidències d’haver sofert un trauma. 

També permet arribar a desenvolupar actituds positives a través de l’activació per involucrar-

los i reunir-los, fomentant alhora l’ajuda mútua, i promoure una continuïtat en els estudis a 

través de l’adquisició de nous coneixements a partir dels ja existents i de l’ensenyament i el 

desenvolupament de la llengua assíria i altres competències culturals.92 

 

4.3 El seu paper en l’educació dels menors 
 

Qnushyo funciona com a llar d’infants i com a 

escola alhora, oferint una gran varietat 

d’activitats. Això permet ajudar a organitzar el 

dia a dia dels nens i nenes i, indirectament, 

també juga un paper molt important 

col·laborant amb aquells pares i mares que no 

són capaços de dedicar suficient temps o 

recursos a l’educació dels seus fills perquè 

pateixen les conseqüències de les experiències 

traumàtiques que han viscut durant la guerra. 93 

 

El centre divideix les activitats en diferents grups: en primer lloc, les classes i tallers que 

garanteixen l’aprenentatge i desenvolupament dels nens i nenes; en segon lloc, totes aquelles 

activitats terapèutiques i relaxants com, per exemple, el ioga; seguidament, sortides, 

excursions i altres activitats organitzades conjuntament amb altres ONG i centres comunitaris; 

																																																								
91 Ibidem, p. 17 
92 Ibidem, p.. 22  
93 Ibidem, p. 10  

Figura 4. Imatge d’una de les dues aules del 
Centre. Fotografia realitzada per l’autora. 
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i, per últim, la connexió amb la comunitat internacional a través de la presència a la xarxa.94 

 

Les activitats, tallers i classes pels nens, impartides pels adults de la mateixa comunitat  i 

voluntaris internacionals, comprenen matemàtiques, ciències, esports, manualitats i teatre, 

entre d’altres. Es reparteixen en tres franges horàries durant el dia, de dilluns a dissabte: de 10 

a 11.30 del matí, d’11.30 del matí a 1.30 del migdia i de 3 a 5 de la tarda. Amb elles, no 

només es tracta de que els nens i nenes adquireixin els coneixements bàsics corresponents a la 

seva edat sinó també d’anar més enllà i potenciar el desenvolupament de la creativitat i les 

habilitats socials, tal com es faria en qualsevol altre centre educatiu.95 

 

 

 

Per això, és important que el centre promogui les interaccions entre els estudiants, a través de 

diferents mètodes pedagògics, i que resultin alhora en el forjament de noves amistats i en 

l’aprenentatge. Amb l’arribada de nous nens i nenes afganesos, al principi es van observar 

reticències a la seva integració per part dels nens i nenes siris del Centre a causa de diversos 

factors com la seva religió (musulmana) o la seva llengua (persa). Amb la feina dels 

voluntaris, poc a poc van anar desapareixent aquestes actituds de segregació i, tot i la 

diferència en la llengua, són capaços de compartir moments d’esbarjo tots junts.  El fet que hi 

hagi només dues classes al centre, on s’hi barregen nens i nenes de diferents edats, suposa un 

repte en doble sentit: per una banda, pot ser difícil alhora d’adaptar els continguts a tots els 

membres de la classe i que tots treguin profit d’una mateixa lliçó i, per l’altra, és molt útil a 

l’hora de fer activitats en grup amb les que s’intenta fomentar la individualitat, la 

companyonia, la cooperació, la col·lectivitat i la interdependència, valors i hàbits que després 

																																																								
94 Ibidem, p. 9  
95 Ibidem, p. 11  

Figuta 5. Imaatges d’una de les activitats en la que es va fer servir trossos de CD per decorar els dibuixos 
(esquerra i centre). Després es van penjar a l’aula (dreta). Fotografies realitzades per l’autora. 
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es fan extensius i es mantenen fora de l’aula.96 

 

La intenció de moltes de les famílies que hi acudeixen no és romandre a Turquia per sempre o 

fins que es posi fi a la guerra al seu país. La majoria han iniciat un procediment de sol·licitud 

d’asil en algun país europeu i entenen el seu pas per Turquia com un moment transitori de les 

seves vides. Les destinacions més sol·licitades són Suècia, Alemanya i fins i tot Anglaterra. 

Per això, Qnushyo ofereix classes impartides per voluntaris internacionals, per a nens, joves i 

adults, de Suec, Alemany i Anglès i alhora també ofereix classes exclusives per a nens 

d’assiri, turc i anglès, per tal de facilitar, per una banda, el seu dia a dia a Turquia mantenint 

les seves arrels culturals i, per l’altra, construir les noves bases pel seu futur.97 El fet de 

conèixer la pròpia llengua i l’estrangera garanteix un procés d’ “integració local” molt més 

ràpid, fomentant l’establiment de lligams amb la societat en la que es troben, i alhora obre la 

porta a noves oportunitats professionals a Europa. 

 

“La Integració Local en el context dels refugiats és el resultat final d’un procés multi-

facètic i continu, del que l’autonomia n’és només una part. La Integració requereix 

una preparació dels refugiats per adaptar-se a la societat que els acull, sense haver de  

renunciar la seva pròpia identitat cultural. De la societat que els acull, requereix que 

les comunitats es mostrin disposades a acollir-los i responsives enfront els refugiats i 

institucions públiques que siguin capaces de satisfer les necessitats d’una població 

diversa.” 98 

 

Per últim, cal dir que tot i desenvolupar el paper d’escola, no és reconeguda com a tal per part 

de les autoritats turques i per tant no gaudeix del mateix estatus que qualsevol altra escola del 

país, pel que no poden expedir certificats ni realitzar exàmens amb validesa oficial. 

 

4.4 Parlen ells i elles 
 

L’autora d’aquest treball ha cregut convenient realitzar tot un seguit d’entrevistes, adjuntades 

a l’annex al final del treball, per tal de copsar millor la realitat del centre i la percepció que en 

tenen coordinadors, voluntaris i nens i nenes.  

																																																								
96 Ibidem 
97 Ibidem, p. 13  
98 UNHCR, Local Integration, Global Consultations on International Protection, EC/GC/02/6, 25 d’abril del 
2002, par. 5.	
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Les entrevistes als adults s’han fet el mes de maig de 2016 mitjançant qüestionaris escrits a 

quatre persones de les quals tres l’han respost i una no. Les entrevistes als nens han estat més 

peculiars i no s’han fet de manera directa sinó indirectament, a través de conversacions 

mantingudes amb ells durant el transcurs de les diferents activitats o temps d’esbarjo. 

Aquestes últimes han estat les més difícils de conduir per l’espontaneïtat que requerien i per 

la barrera de la llengua. Molts dels nens i nenes no parlen anglès, d’altres el parlen però per 

mantenir una conversa bàsica i una o dues nenes tenen un molt bon nivell. D’altra banda, el 

nivell d’àrab de l’autora és bàsic i els nens i nenes afganesos arribats recentment al centre, per 

exemple, no parlen àrab sinó persa.  

 

Els qüestionaris entregats a les coordinadores i voluntàries constaven d’onze preguntes 

relatives al càrrec o funció que desenvolupen al centre, al paper del Centre a l’hora d’adreçar 

les necessitats dels refugiats (especialment l’educació), a les febleses del Centre i a la seva 

percepció de la contribució del Govern Turc i altres organitzacions internacionals 

governamentals i no governamentals en la tasca educativa dels menors refugiats a Turquia. 

 

Qnushyo és percebut, en general, com un Centre molt senzill que pretén adreçar les 

necessitats dels refugiats i oferir-los un punt de reunió i intercanvi d’experiències, sovint 

caòtic i difícil d’organitzar perquè molts cops no se sap el nombre de nens i nenes que hi 

assistiran (l’assistència no es controla perquè és voluntària), per exemple, i això obliga a 

replantejar i planificar de nou les activitats en el moment. Aquestes necessitats a les que fan 

referència i que voluntàries i coordinadores identifiquen, comprenen un ventall molt ampli: 

des d’aquelles més senzilles o bàsiques, com són sentir-se benvingut i acollit a un lloc nou i 

desconegut o divertir-se, fins aquelles més complexes i que suposen involucrar-hi més 

recursos, com l’accés a l’educació. En aquest sentit, creuen que Qnushyo treballa per satisfer 

aquestes necessitats a través de les activitats que organitza i l’educació no formal que ofereix i 

coincideixen en la importància d’adreçar-se als nens comprenent el seu context i prestant-los 

atenció i oferint-los estima. Tracten de prioritzar les sensacions i sentiments dels nens i nenes 

per sobre de la resta. 

 

Pel que fa a les febleses del Centre, detecten una manca de recursos important, una estructura 

i organització poc definida i una temporalitat dels voluntaris, que sovint hi col·laboren només 

uns quants mesos perquè també estan de pas a la ciutat, que no afavoreix l’organització. 
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L’autora, en base a la seva experiència amb el Centre, coincideix amb aquests punts. Sovint, 

aquesta manca d’organització no facilita l’aprofundiment en les classes o tallers,  pel que fa 

no només als continguts sinó també al desenvolupament i el treball de certes habilitats socials 

i valors. A banda de les debilitats identificades pels qüestionats, l’autora afegiria la falta 

d’activitats destinades exclusivament als adolescents que, si bé participen en les celebracions 

com tots els altres i ja han desenvolupat moltes de les habilitats i disposen d’una base més 

sòlida (en la majoria de casos) pel que fa als coneixements, segueixen requerint una 

estimulació per no caure en la desesperança ja que en aquestes edats són més conscients 

encara de la situació que viuen. 

 

La tasca de les organitzacions no governamentals en general i del Centre en particular pel que 

fa a l’educació es percep com a complementària o substitutiva en aquells casos en els que el 

Govern no actua o no té la possibilitat d’abastir o simplement quan les famílies no poden, per 

motius econòmics, o no volen que els seus fills s’integrin en el sistema escolar del país . Tot i 

que, com afirmen les entrevistades, Qnushyo no pot oferir la mateixa qualitat d’ensenyament 

perquè per una banda no disposa de suficients recursos econòmics però tampoc disposa dels 

recursos humans adequats. Els mestres, i qualsevol persona involucrada en el Centre, són 

voluntaris i, tot i que pot ser que algun d’ells sigui especialista en la matèria que ensenya, la 

gran majoria no ho són i no tenen formació específica per a ser mestres, tot i que n’hi ha que 

sí. Però d’altra banda, al Centre són més conscients de la realitat dels refugiats perquè tenen 

contacte directe amb ells i això els permet identificar les necessitats mencionades prèviament. 

A més, actuen de pont, de conductors durant la transició cap a una nova vida, per oferir una 

continuïtat en la seva educació i en la seva vida en general i facilitar-los el futur allà on 

arribin. 

 

Però els voluntaris i coordinadors no són els únics que identifiquen la temporalitat dels 

voluntaris com una debilitat del Centre. Els nens i nenes ho tenen clar quan se’ls pregunta què 

és el que menys els agrada d’aquest. Però, d’altra banda, alguns prefereixen aquesta escola a 

la que anaven al seu país perquè diuen que aprenen més, sobretot llengües, i que es 

diverteixen molt. Aquestes afirmacions s’han d’analitzar considerant el temps transcorregut 

des de que van deixar l’escola al seu país perquè si fa molt temps és probable, tenint en 

compte l’edat que tenen, que es trobessin en un nivell més elemental no comparable 

directament amb el nivell d’ara i tampoc s’ha de passar per alt la subjectivitat d’aquestes 

afirmacions perquè també dependrà de l’escola. 
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5.  El paper de les organitzacions internacionals governamentals: el cas concret 

d’ACNUR i UNICEF 

  
5.1 Qui són? 

 

ACNUR99 i UNICEF100 són organitzacions governamentals internacionals creades per 

l’Organització de les Nacions Unides (ONU) que treballen per assolir el compliment dels els 

Objectius del Mil·lenni i el respecte dels drets recollits a la Carta de les Nacions Unides. 

 

L’Oficina de l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR), és 

l’agència de l’ONU establerta el 1950, amb un mandat de tres anys, amb la intenció de prestar 

ajuda als refugiats europeus després de la Segona Guerra Mundial. El 1951, es va adoptar la 

Convenció de Nacions Unides sobre l’Estatut dels Refugiats, el bressol i estatut bàsic pel que 

es regeix ACNUR.  Aquest mandat, en previsió de la continuïtat de les crisi humanitàries, es 

va veure ampliat indefinidament. La primera gran emergència a la que va haver de fer front va 

ser la repressió de la revolució hongaresa per part de les forces soviètiques el 1956 i,  quatre 

anys després,  el 1960, va tenir lloc la primera de moltes crisi de refugiats, a l’Àfrica. En els 

anys posteriors va haver de donar resposta a diverses crisi de desplaçament a l’Àsia, a 

l’Amèrica Llatina i a Europa, un cop més i com a conseqüència de la Guerra dels Balcans. La 

seva actuació s’ha centrat a l’Àfrica (República Democràtica del Congo) i a l’Àsia 

(Afganistan) a principis del segle XXI. A principis del 2014, hi havia més de 51 milions de 

desplaçats al món i ACNUR seguia treballant per dirigir i coordinar l’acció internacional per 

protegir els 46,3 milions de desplaçats sota la seva tutela. 101 

 

UNICEF, el Fons de Nacions Unides per a la Infantesa, es va convertir el 1953 en organisme 

permanent de l’ONU, després que la comunitat internacional li atorgués un mandat 

provisional el 1946 per fer front a les conseqüències devastadores de la Segona Guerra 

Mundial. Des d’aleshores, la sensibilitat envers la necessitat de protegir un dels col·lectius 

més vulnerables de les conseqüències dels conflictes armats i d’altres agressions als seus drets 

ha anat augmentant. El 1989, l’Assemblea General de Nacions Unides va aprovar la 
																																																								
99 UNHCR - The UN Refugee Agency. Unhcr. Consultat l’abril del 2016 des de http://www.unhcr.org/  
100 UNICEF | Children’s Rights & Emergency Relief Organization. Unicef. Consultat l’abril del 2016 des de 
http://www.unicef.org/  
101 Historia del ACNUR. ACNUR. Consultat l’abril del 2016 des de http://www.acnur.org/t3/el-acnur/historia-
del-acnur/  
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Convenció dels Drets del Nen, el tractat que més consens ha generat en tota la història, que 

serviria de precedent per a la celebració de la Cimera Mundial a favor de la Infantesa l’any 

següent, on es van establir objectius en l’àmbit nutricional, sanitari i educatiu. En una Sessió 

Especial a favor de la Infantesa, l’any 2002, la primera dedicada als nens i que els incloïa com 

a delegats, es va avaluar el progrés des de la Cimera de 1990 fent-ne un balanç positiu però 

concloent que encara quedava molt per fer en aquest sentit. El 1996, Graça Machel, Experta 

del Secretari General de l’ONU en aquell moment, va elaborar un informe sobre les 

repercussions dels conflictes armats sobre els nens que va dur el Consell de Seguretat de les 

Nacions Unides a tractar el tema per primer cop dos anys després. A principis d’aquest 

mil·lenni, el Moviment Mundial a favor de la Infantesa, coalició de la que UNICEF és part, 

va impulsar la campanya “Dir que sí pels nens” amb l’objectiu de mobilitzar també la societat 

civil en la lluita pels drets dels menors. Actualment, treballa per a la promoció dels drets dels 

nens, nenes i adolescents en tots els àmbits (educació, salut, protecció i igualtat) a 190 països i 

territoris.102 

 

5.2 Quines són les seves línies d’acció i els seus objectius?  
 
 
Amb l’acord de 1967 entre UNICEF i ACNUR, aquest últim va passar a ser el responsable de 

garantir l’educació dels refugiats, pel que les dues agències estan estretament relacionades i 

treballen conjuntament en aquest sentit.103 

 

ACNUR reconeix l’educació dels refugiats com un dret bàsic, recollit per la Convenció de 

Ginebra de 1951, entre d’altres instruments, i estableix una relació directa entre aquest dret i 

la protecció dels nens, nenes i joves refugiats. Observant el principi de participació dels 

refugiats, desenvolupament de les capacitats locals, igualtat de gènere i atenció de les 

necessitats específiques dels grups de risc, la tasca d’ACNUR se centra principalment en deu 

punts recollits al seu Pla d’Acció (2002)104. 

 

En primer lloc, treballen per protegir aquest dret i aconseguir els sis objectius marcats per 

Education For All (EFA): accés gratuït a l’educació primària, equitat pel que fa a l’accés a 

l’educació de joves i adults, l’alfabetització d’adults, equitat de gèneres i educació de qualitat; 
																																																								
102 Nuestra historia. UNICEF. Consultat l’abril del 2016 des de: 
http://www.unicef.org/spanish/about/who/index_history.html  
103 Vid nota 101 
104 UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Refugee Education. Op. Cit 23  



43 
	

en segon lloc, s’encarreguen de proveir educació bàsica als refugiats i a altres persones del 

seu interès com una font de protecció, seguretat i solucions durables; en tercer lloc, 

garanteixen la disponibilitat de l’educació primària (els vuit primer graus escolars) i 

preescolar en aquells llocs en els que sigui un requisit per a accedir a l’educació formal; en 

quart lloc, ofereixen el seu suport provisional els dos primers anys d’educació secundària i, en 

els casos en els que els dos últims anys són un prerequisit per accedir a l’educació superior, 

també donen suport en la matriculació; en cinquè lloc, asseguren una educació no formal 

assequible per a adolescents i adults ja que és bàsica per al seu desenvolupament psicosocial; 

en sisè lloc, amb l’objectiu d’assolir una educació de qualitat, formen el professorat i faciliten 

material d’aprenentatge; en setè lloc, amb el mateix objectiu que en el punt anterior, es 

desenvolupen programes innovadors per a educar en valors i treballar habilitats bàsiques per a 

la vida; el vuitè punt se centra en donar una resposta ràpida, en els primers moments de la 

situació d’emergència; en novè lloc, coordina mecanismes i aliances entre agències locals, 

nacionals, regionals i globals per a la consecució dels objectius establerts; i, per últim, 

monitoritza i avalua tots els programes educatius per a refugiats d’acord amb els estàndards i 

indicadors, assegurant que reben suficients fons i que disposen dels recursos humans 

necessaris.105 

 

UNICEF treballa, observant la Convenció pels Drets del Nen, per a la consecució dels 

objectius marcats per la Declaració del Milenni, Education For All (EFA) i World Fit for 

Children i vetlla pel dret de tots els nens i nenes a rebre una educació de qualitat.106 

 

Amb aquest propòsit, desenvolupa programes innovadors dirigits als nens més vulnerables 

(nenes, disminuïts psíquics i físics, minories ètniques, sense recursos econòmics, víctimes de 

conflictes i desastres naturals i afectats per la SIDA) i facilita ajuda als governs, les 

comunitats i els pares per a desenvolupar les seves capacitats i habilitats necessàries per a fer 

front a les obligacions que tenen respecte els nens. Les seves prioritats inclouen el 

desenvolupament dels nens i nenes durant els sis primers anys de vida, crucials en la formació 

de la intel·ligència, la personalitat i el comportament social i un element clau per a que puguin 

començar l’educació primària a temps; la igualtat d’accés a l’educació i  l’educació primària 

universal; una educació primària i secundària de qualitat; l’educació en situacions 

																																																								
105 Ibidem 
106 UNICEF priorities. UNICEF. Consultat el maig del 2016 des de 
http://www.unicef.org/education/bege_61625.html 
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d’emergència i en períodes de transició després d’una crisi; i l’educació de les nenes i la 

igualtat de gènere.107 

 
5.3 El seu paper en l’educació dels menors 

 

A l’Education Strategy 2012-2016, ACNUR destaca la importància de l’educació com a eina 

de protecció. En aquesta associació entre educació i protecció recau la importància de 

completar l’educació formal. L’adquisició de coneixement i experiència en un ambient segur 

és la base per a una vida saludable i productiva i per al desenvolupament d’habilitats per 

resoldre situacions futures de manera autosuficient. Per això, ACNUR centra els seus esforços 

en promoure la inclusió dels refugiats en el sistema nacional.108 

 

En un context de refugi, l’accés a l’educació i a altres serveis presenta dificultats. En el millor 

dels casos, els refugiats podran gaudir dels mateixos drets en educació que els nacionals. En 

aquest cas, ACNUR treballa per a fomentar la matriculació i la continuïtat en els estudis dins 

els sistemes nacionals, molt més desitjables que els sistemes exclusius per a refugiats. 

Aquests últims, a banda de no ser sostenibles i requerir una inversió anual molt elevada, un 

cop finalitzada l’educació no proveeixen d’un certificat que ho acrediti per a poder continuar 

l’educació posteriorment. D’altra banda, dóna suport a les autoritats educatives, ja siguin 

regionals o nacionals, per a la inclusió de refugiats en els processos de planificació i en el 

sistema i així garantir-los oportunitats educatives sostenibles, de qualitat i completes. La 

col·laboració amb el Ministeri d’Educació, UNICEF i UNESCO permet donar suport a les 

àrees on es concentren els refugiats i invertir-hi. 109 

 

UNICEF, juntament amb el Govern de Turquia i els seus col·laboradors, treballa per 

l’educació i les necessitats dels nens sirians a Turquia per evitar que es converteixin en una 

“generació perduda”, que dóna nom a la campanya que coordina esforços per a protegir el 

futur d’aquests nens (No Lost Generation). La seva acció se centra principalment en enfortir 

els sistemes educatius, incrementar l’accés i millorar la qualitat de l’educació inclusiva.110 

 

																																																								
107 Ibidem 
108 UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), UNHCR Education Strategy, 2012-2016, 28 February 
2012, consultat el maig del 2016 des de: http://www.refworld.org/docid/4f4cd9812.html  
109 Education Unit, Division of International Protection, UNHCR. Education, Loc. Cit. 3 
110 UNICEF Turkey. (2016). Children of Syria in Turkey: Situation in numbers- February 2016. Turquia: 
UNICEF 
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Fins el febrer del 2016, pel que fa a instal·lacions, es van construir 41 escoles i Centres 

d’Educació Temporal (TECs, en les seves sigles en anglès) i se’n van renovar 218  des del 

començament del conflicte. A més, es van instal·lar 21 biblioteques als camps de refugiats per 

promoure l’alfabetització. Pel que fa al professorat, es dóna suport a 10.000 professors 

voluntaris de nacionalitat síria, tant als camps com a les comunitats d’acollida. Més de 2.850 

professors van rebre formació en educació en situacions d’emergència i més de 6.700 

professors sirians dels camps de refugiats i les comunitats d’acollida van rebre formació en 

assistència psicosocial. Pel que fa al material, s’han repartit 50 kits de desenvolupament 

primari infantil a llars d’infants i camps i 370 kits d’oci a 33.300 nens i nenes en 211 escoles i 

TECs per tot el país. S’han presentat nou plans provincials al Ministeri d’Educació Nacional 

per augmentar la capacitat d’adaptació del sistema educatiu i donar una resposta més 

satisfactòria a les necessitats dels nens i nenes sirians, mentre que n’hi ha deu en 

desenvolupament.111 

 

Paral·lelament, dóna suport tècnic i econòmic a l’Education Management Information System 

for Foreigners (YOBIS), un sistema que fa un seguiment dels resultats escolars i de 

l’assistència dels nens sirians i que els proporciona un certificat de graduat escolar.112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
111 Ibidem 
112	Ibidem  
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6.  Conclusions  

 

La crisi de refugiats que s’està vivint actualment ha fet créixer l’alarma pel que fa a la seva 

protecció. Turquia, a hores d’ara receptora de gairebé tres milions de refugiats sirians,113 es 

troba a l’ull de l’huracà, fent esforços per gestionar l’arribada massiva de persones que fugen, 

sobretot, de la guerra de Síria. 

 

Una de les maneres de garantir protecció a un dels col·lectius més vulnerables que es troben 

entre els refugiats que arriben, els nens, nenes i joves, és assegurant l’accés a l’educació 

d’aquests i d’aquestes, un dret bàsic reconegut internacionalment.  

 

L’educació dels menors en escoles de qualitat i amb els recursos econòmics i humans 

adequats és una de les eines més efectives, en primer lloc, de prevenció i protecció. Tot el 

temps que inverteixen a l’escola significa que és temps que deixen de passar pel carrer o en 

altres ambients, exposats al reclutament de grups armats i a l’explotació infantil, entre 

d’altres, i decreixen les probabilitats que les nenes i les adolescents es vegin arrossegades a 

matrimonis forçosos i a embarassos precoços. D’altra banda, és una via de divulgació 

d’informació sobre els drets dels que gaudeixen per aprendre a identificar-los i a exercir-los. 

En segon lloc, té un impacte en la salut mental dels nens, nenes i joves que s’han vist obligats 

a abandonar el que abans era casa seva, veient-se immersos en tot tipus de situacions durant la 

seva fugida, ja que els permet trobar un punt d’estabilitat en el que recolzar-se en mig d’un 

canvi constant. A més, en els primers anys, l’educació es bàsica per al seu desenvolupament i 

privar-los d’aquesta o no garantir-la pot tenir conseqüències negatives en aquest. També ajuda 

a la integració en el nou context que, a la vegada, fomenta actituds positives. Per últim, 

l’aprenentatge els permet desenvolupar l’autosuficiència i la independència per assolir 

solucions durables, que perdurin en el temps, i els proporcionarà més i millors oportunitats en 

el futur. 

 

En aquesta línia treballen les organitzacions internacionals governamentals i no 

governamentals a Turquia per fer extensiu aquest dret a tots aquells menors refugiats als que 

el Govern Turc no  pot arribar a causa de l’elevat nombre de persones que en relativament poc 

																																																								
113 Vid nota 7 
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temps han travessat les fronteres del país i també a aquells menors que per decisió de les 

seves famílies no han estat matriculats a l’escola a Turquia. 

 

Pel que fa a les organitzacions internacionals governamentals, especialment ACNUR i 

UNICEF, la seva tasca se centra als camps del sud del país, a la frontera amb Síria, així com 

en la construcció i l’equipament d’escoles. En aquest sentit, donen suport econòmic a l’estat 

en matèria d’educació per als refugiats. Alhora, vetllen per salvaguardar el dret a l’educació 

dels refugiats promovent la seva inclusió al sistema educatiu mitjançant l’elaboració de 

diferents plans i propostes i estableixen els estàndards i la direcció a seguir per assolir-los. Si 

l’educació no compleix amb aquests estàndards mínims deixa de tenir una funció protectora.  

 

Pel que fa a les organitzacions internacionals no governamentals, i en concret Qnushyo,  

desenvolupen un paper fonamental en la integració dels menors refugiats, no només a Turquia 

sinó al lloc on esperen viure definitivament, mitjançant l’ensenyament de llengües i la 

transmissió de coneixements. Pel contrari, el fet de no relacionar-se amb nens turcs com ho 

farien a l’escola resulta contraproduent en aquest procés d’integració. Val a dir, però, que 

molts d’ells tenen nocions bàsiques de turc, pel que tampoc representa la voluntat d’aïllar-se 

de la societat en la que viuen temporalment. Són el fil que connecta el seu passat amb el futur, 

provant d’oferir l’estabilitat que en aquests contextos acostuma a mancar. Encara que 

l’educació que ofereixen no sigui comparable amb l’escolarització tradicional, s’adapta força 

bé a les necessitats i al ritme de vida dels nens, nenes i adolescents però no hi ha informació 

que ens permeti saber com és la seva reinserció al sistema escolar del país d’asil per fer 

balanç de l’impacte que Qnushyo ha tingut. Malgrat la manca de recursos econòmics i 

humans i l’organització poc estable del centre, es pot dir que sí que resulta una eina útil de 

prevenció perquè manté ocupats els nens i nenes en el desenvolupament d’habilitats i 

l’adquisició de coneixements que tenen un impacte positiu en la seva vida. Només cal acostar-

se un dia al Centre per adonar-se que gaudeixen del temps que hi passen. Tot i així, destaca la 

falta d’activitats adreçades exclusivament als adolescents que, encara que poden prendre part 

en les diferents activitats i sortides del Centre, no disposen d’un programa especial per a ells. 
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La manca de recursos econòmics és un 

denominador comú tant en les organitzacions 

internacionals governamentals com en les no 

governamentals que dificulta la seva feina i 

sovint frustra els seus objectius. Conscients 

d’aquest problema i de la necessitat de “donar 

forma a un futur diferent”114, els líders 

mundials que han participat en el World 

Humanitarian Summit (WHS), celebrat a 

Istanbul durant els dies 23 i 24 de maig del 

2016, han creat un fons sota el nom Education cannot wait que ha de fer possible escolaritzar 

un milió de nens i nenes de Síria a Turquia, el Líban i Jordània. Es tracta de la primera aliança 

en ajuda humanitària per l’educació i inclou garantir els cinc primers anys d’educació en el 

context d’emergència i reunir companyies altruistes que puguin ajudar a oferir solucions 

innovadores per fer possible l’accés a l’educació, incloent el sector privat.115 

 

Així, se subratlla un cop més la importància de l’educació però cal seguir treballant i, 

sobretot, passar a l’acció en aquest camp. Aprofitant iniciatives com el fons creat a l’WHS, 

cal dur a la pràctica tot allò posat sobre paper per evitar que quedi arraconat en un calaix.  Si 

es vol redefinir el futur de la humanitat, l’educació per a la pau, pràcticament absent però molt 

rellevant en escenaris de crisi amarats de violència com els que ens ha deixat la guerra a Síria, 

ha de trobar un lloc dins la llista de prioritats educatives, no només pels menors que viuen en 

zones de conflicte sinó per a tots. La societat ha d’aconseguir formar ments crítiques capaces 

de qüestionar l’entorn i transformar-lo mitjançant alternatives no violentes.  Dins de cada nen, 

nena i adolescent hi ha molt potencial esperant ser alliberat per formar part en la construcció 

d’un futur millor. Alliberem-lo pel seu bé, pel nostre bé.116  

#EDUCATIONCANNOTWAIT117 

																																																								
114 World Humanitarian Summit. (2016). With millions displaced by conflict, climate disasters, leaders meet to 
shape a better future at World Humanitarian Summit in Istanbul.  Consultat des de 
https://consultations.worldhumanitariansummit.org/bitcache/6ad7084c121e2fbe794746b1cfb0506bbf175ca6?vid
=580922&disposition=inline&op=view 
115 UN News Center. (2016). "Education Cannot Wait" fund to be launched at UN World Humanitarian Summit. 
Office of the Secretary General's envoy on Youth. Consultat des de 
http://www.un.org/youthenvoy/2016/05/education-cannot-wait-fund-to-be-launched-at-un-world-humanitarian-
summit/ 
116 Vid nota 1 
117 Hashtag utilitzat al Twitter per parlar del fons creat i de la importància de l’educació en contextos de crisi. 

Figura 6. Cartell publicitari a Istanbul 
anunciant el WHS. Fotografia realitzada per 
l’autora. 
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     NOTA DE L’AUTORA 

 
 

 

La setmana abans a la finalització d’aquest Treball de Fi de Grau, a la Ritta, al seu germà 

George i al seu pare els va arribar la notícia que el Regne Unit els havia concedit l’asil. Ella 

va arribar a Istanbul amb el seu germà i van ser-hi sols fins que el seu pare es va poder unir a 

ells. La seva mare ha estat tot aquest temps a Londres i ara, després de gairebé dos anys, es 

podran retrobar. El dissabte 28 de maig del 2016, el dia abans de la seva partida, vam 

acomiadar-la amb un picnik en una zona verda al costat del mar amb els altres nens, nenes, 

joves, voluntaris i voluntàries. “Are you happy?”, li vaig preguntar. “Of course I am!”. La 

seva felicitat i emoció són indescriptibles i la sensació d’haver format part del seu viatge 

també. 
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ENTREVISTA 1: 

 

• Nom: Keri Miller 

• Càrrec: Mestra voluntària d’anglès i ajudant en la coordinació del currículum  

• Edat: 45 

• Nacionalitat: Estats Units 

• Data: 15 de maig del 2016 

• Lloc: Estats Units 

 

Quin era el teu càrrec al Centre? 

Era mestra voluntària d’anglès i també ajudava amb la coordinació del currículum. 

 

Durant quant temps vas ser-hi? 

Vaig ser-hi durant set mesos. 

 

Com descriuries Qnushyo? 

A vegades l’he arribat a descriure com “un caos amb encant” (a beautiful mess) però, de 

fet, treballar amb Qnushyo ha estat una de les feines més inspiradores de la meva vida. 

 

Quines necessitats vas poder identificar en els menors refugiats? 

Crec que necessiten sentir-se segurs en el seu entorn, sentir-se benvinguts per la gent del 

país al que han arribat cercant refugiar-se de la guerra, tenir la ment ocupada amb 

activitats que suposin un repte per a ells, alhora que treballin la confiança i fomentin la 

diversió, estar contínuament en circumstàncies socials en les que necessitin dominar certes 

habilitats i respectar els altres, tant els seus superiors com els seus companys. 

 

Com aborda Qnushyo aquestes necessitats? 

Les persones que dirigeixen Qnushyo entenen que aquests nens i nenes realment 

necessiten involucrar-se de ple i al màxim en l’aprenentatge i en activitats agradables i 

ben organitzades. També estan al corrent de l’ajustada situació econòmica i les 

circumstàncies dels refugiats i ofereixen l’oportunitat als nens d’esbargir-se fora de casa. 

Insisteixen els mestres que prioritzin la participació activa a les classes per sobre els 
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resultats i s’asseguren que tractin els nens i nenes comprenent el context i les 

circumstàncies que els envolten. 

 

En quin aspecte creus que el Centre és més fluix i què necessitaria per millorar-lo? 

Qnushyo és una organització molt petita que funciona pràcticament gràcies a la feina dels 

voluntaris i sovint té dificultats econòmiques per fer front a les despeses, excepte quan rep 

alguna donació. Conseqüentment, li manca una estructura definida. Els mestres i els 

estudiants van i vénen, no n’hi ha molts que s’hi estiguin més enllà d’uns quants mesos, 

especialment els mestres. És molt difícil proveir-los amb una educació que construeixi 

coneixement de manera continuada en base als coneixements adquirits prèviament i que 

els augmenti progressivament. 

 

Quin tipus d’educació ofereix Qnushyo? 

Els organitzadors fan una feina magnífica per a que els nens i nenes es puguin beneficiar 

de les habilitats de la gent que els envolta, de qualsevol que estigui disposat a ajudar. 

D’aquesta manera, es beneficien d’un ampli ventall d’assignatures i activitats: llengües 

(anglès, siríac i turc), biologia, química, física, matemàtiques, esports, drama, art i 

manualitats. Cada lliçó s’organitza amb la intenció d’assolir algun objectiu en aquesta 

mateixa ja que mai se sap del cert qui vindrà a cada classe perquè els nens i nenes van i 

vénen i també sorgeixen imprevistos, com haver d’anar al consolat, que interfereixen amb 

les classes. 

 

Quina qualificació donaries a la tasca del Govern Turc envers l’educació dels 

menors refugiats? 

No disposo de suficient informació per a respondre aquesta pregunta. 

 

Quina creus que és la contribució de les organitzacions internacionals 

governamentals i no governamentals en l’educació dels menors refugiats comparat 

amb el Govern? Com qualificaries la tasca d’aquestes organitzacions? 

Tampoc disposo de suficient informació per a respondre aquesta pregunta. 
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Quin creus que és el paper de les ONG en general i de Qnushyo en particular en 

l’educació dels menors refugiats? 

Només he tingut experiència amb Qnushyo i per tant no puc fer referència a altres ONG. 

El que aprecio del Centre és que aborda les necessitats dels nens i nenes que estan a 

Turquia temporalment i que no desitgen integrar-se al sistema escolar turc per diversos 

motius. Crec que això també alleuja la pressió del sistema escolar turc que ha de treballar 

per incloure a centenars de milers de nens i nenes refugiats. 

 

Creus que Qnushyo proporciona la mateixa formació acadèmica sobre la que 

construir un futur que la que pot proporcionar una escola regular? Per què? 

Definitivament, no. No pot. No està organitzada com una escola regular i si ho estigués no 

seria capaç d’ajudar a les persones que es troben en aquest nínxol. Els refugiats que 

arriben i fan parada a Istanbul, que és el que s’està convertint aquesta ciutat per molts, una 

“estació” temporal, no poden automàticament saltar a una escola regular on no coneixen la 

llengua per després deixar-la i saltar a una altra escola amb una altra llengua de docència. 

Qnushyo pretén abordar les necessitats actuals d’una població molt específica que 

s’enfronta inesperadament a la necessitat d’abandonar un país i traslladar-se a un altre, 

atrapats en una zona d’espera mentre lidien amb la burocràcia fronterera. Amb molts pocs 

recursos econòmics, connecta aquelles persones disposades a satisfer les necessitats dels 

nens i nenes refugiats d’una manera molt més individualitzada del que una escola 

“normal” a gran escala per a nens i nenes en circumstàncies de vida “normals” ho podria 

fer. Aprofita, per una banda, les habilitats dels voluntaris que aporten una gran varietat 

d’experiència i ànima al projecte per ajudar aquells que, com podria passar a qualsevol de 

nosaltres, veuen casa seva convertida en una zona de guerra inhòspita i, per una altra 

banda, les habilitats dels adults provinents d’aquestes zones en guerra i que també esperen 

travessar les fronteres cap a una nova vida. 
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ENTREVISTA 2: 

 

• Nom: Valentina Boni 

• Càrrec: Monitora (planificació i execució d’activitats d’esbarjo pels nens i nenes) 

• Edat: 23 

• Nacionalitat: Itàlia 

• Data: 16 de maig del 2016 

• Lloc: Istanbul, Turquia 

 

Quin és el teu càrrec al Centre? 

Juntament amb altres voluntaris, planifiquem i duem a terme tallers i activitats amb els 

nens i nenes durant les tardes. Jo hi vaig un cop a la setmana, els dijous. 

 

Durant quant temps hi seràs? 

Des del febrer fins al juny, fins que acabi el meu Erasmus. 

 

Com descriuries Qnushyo? 

El descriuria com un lloc molt simple creat per a oferir un espai on els refugiats puguin 

passar temps junts, parlar i unir-se a les activitats proposades (classes d’anglès, alemany i 

suec pels adults i escola pels nens). 

 

Quines necessitats vas poder identificar en els menors refugiats? 

Afortunadament, aquests nens i nenes no es troben sols aquí, estan amb les seves famílies 

i això és de gran ajuda. Però, òbviament, necessiten estabilitat, la possibilitat d’anar a 

l’escola i disposar de temps per desfogar-se i passar una bona estona. 

 

Com aborda Qnushyo aquestes necessitats? 

De dilluns a divendres pels matins, els voluntaris imparteixen classes com si es tractés 

d’una escola. Per la tarda, altres voluntaris organitzen activitats amb ells, com ara música, 

esport, manualitats... 
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En quin aspecte creus que el Centre és més fluix i què necessitaria per millorar-lo? 

No disposen de molts recursos, a vegades no hi ha suficients voluntaris i és difícil crear un 

projecte a llarg termini perquè la gent va i ve. Seria més fàcil si hi hagués un grup que 

treballés contínuament, amb un projecte i objectius específics i ben definits. 

 

Quin tipus d’educació ofereix Qnushyo? 

Mai he estat al Centre durant les classes dels matins però els nens i nenes semblen bastant 

contents. 

 

Quina qualificació donaries a la tasca del Govern Turc envers l’educació dels 

menors refugiats? 

Si camines per Istanbul, fàcilment pots veure molts refugiats siris, molts nens i nenes 

sense cap lloc on estar. Sóc conscient que són un gran nombre de refugiats els que han 

arribat en poc temps al país però també penso que podria organitzar-se millor. 

 

Quina creus que és la contribució de les organitzacions internacionals 

governamentals i no governamentals en l’educació dels menors refugiats comparat 

amb el Govern? Com qualificaries la tasca d’aquestes organitzacions? 

Sovint, en situacions d’emergència, les ONG són més actives que els estats perquè estan 

formades per gent que realment vol ajudar els altres i ofereixen els seus esforços per 

generar un canvi. Sé que en camps de refugiats a Grècia la majoria de la feina pràctica la 

duen a terme voluntaris d’organitzacions petites sense relació amb els estats o amb grans 

organitzacions internacionals governamentals. 

 

Quin creus que és el paper de les ONG en general i de Qnushyo en particular en 

l’educació dels menors refugiats? 

Probablement, si Qnushyo no existís, aquests nens no tindrien accés a cap tipus 

d’educació així que crec que, en aquest cas específic, Qnushyo desenvolupa un paper 

fonamental. 

 

Creus que Qnushyo proporciona la mateixa formació acadèmica sobre la que 

construir un futur que la que pot proporcionar una escola regular? Per què? 

No puc respondre aquesta pregunta perquè no sé exactament com d’efectives són les 

classes a Qnushyo però els nens i nenes acostumen a dir que els mestres i l’escola en 
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general són de gran ajuda. Aprecien molt aquest projecte tot i que el lloc i el material del 

que disposen probablement no siguin els millors. 
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ENTREVISTA 3: 

 

• Nom: Sara Eriksson 

• Càrrec: Monitora (planificació i execució d’activitats d’esbarjo pels nens i nenes) 

• Edat: 23 

• Nacionalitat: Suècia 

• Data: 16 de maig del 2016 

• Lloc: Istanbul, Turquia 

 

Quin és el teu càrrec al Centre? 

Sóc monitora. 

 

Durant quant temps hi seràs? 

Quatre mesos, durant part del meu Erasmus. 

 

Com descriuries Qnushyo? 

És una organització que intenta proveir els nens i nenes amb un significat i una educació 

pel seu dia a dia mentre esperen ser acceptats en una altre país. 

 

Quines necessitats vas poder identificar en els menors refugiats? 

En primer lloc i per davant de qualsevol altra cosa, amor. També la necessitat de ser 

reconeguts i escoltats per algú que no siguin els seus pares i estabilitat i motivació. 

 

Com aborda Qnushyo aquestes necessitats? 

En primer lloc, el Centre ofereix un lloc segur i un sentiment de pertinença i molta atenció 

i amor per part dels mestres. Tot i així, alguns dels nens estan traumatitzats i cal una ajuda 

psicològica que el centre no pot oferir en aquests moments. 

 

En quin aspecte creus que el Centre és més fluix i què necessitaria per millorar-lo? 

Ensenyant els nens i nenes a col·laborar i a no centrar-se únicament en les seves 

necessitats individuals. El fet que alguns nens siguin més grans requereix que treballin en 

equip. 
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Quin tipus d’educació ofereix Qnushyo? 

Ofereix un nivell de matemàtiques bàsic, física i llengües, així com altres assignatures 

més creatives com l’art i el teatre, i també esports. 

 

Quina qualificació donaries a la tasca del Govern Turc envers l’educació dels 

menors refugiats? 

Inadequada. 

 

Quina creus que és la contribució de les organitzacions internacionals 

governamentals i no governamentals en l’educació dels menors refugiats comparat 

amb el Govern? Com qualificaries la tasca d’aquestes organitzacions? 

Les ONG veuen les necessitats dels refugiats i els ofereixen les oportunitats educatives 

que no els ofereix el Govern. 

 

Quin creus que és el paper de les ONG en general i de Qnushyo en particular en 

l’educació dels menors refugiats? 

Crec que el Centre desenvolupa un paper molt important en la preparació dels nens i 

nenes de cara a un futur accés a una escola real quan arribin al país que d’ara en endavant 

serà la seva llar. El centre els prepara amb les llengües que necessiten per accedir més 

ràpidament a l’escola un cop arribin allà, alhora que els ofereix una base. 

 

Creus que Qnushyo proporciona la mateixa formació acadèmica sobre la que 

construir un futur que la que pot proporcionar una escola regular? Per què? 

Jo diria que no. Tampoc crec que sigui l’objectiu principal del centre. No s’imparteixen 

classes sobre totes les matèries i els mestres tampoc tenen una formació específica en les 

matèries que imparteixen. Tot i això, el Centre assegura l’aprofitament de la curiositat i 

les ganes d’aprendre dels nens i nenes i alhora intenta desenvolupar-ho. 


