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Εάν δεν ορίζεται διαφορετικά, τα στοιχεία που παρουσιάζονται παρακάτω προέρχονται 

από την Παγκόσμια Έκθεση Παρακολούθησης. Ορισμένοι αριθμοί έχουν στρογγυλοποιηθεί. 

Όλα τα σύμβολα νομισμάτων ($) αναφέρονται σε δολάρια. 

Η εκστρατεία «Εκπαίδευση για Όλους» είναι ένα  παγκόσμιο κίνημα που 
έχει δεσμευτεί να αγωνιστεί για την παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης για 
όλα τα παιδιά, τους νέους και τους ενήλικες. Στοχεύει στην επίτευξη έξι 
βασικών στόχων μέχρι το 2015, οι οποίοι αφορούν: την προσχολική 
φροντίδα, την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, την εκπαίδευση νέων και ενηλί-
κων, την προώθηση της γνώσης γραφής και ανάγνωσης, την ισότητα των 
φύλων και ποιότητα της εκπαίδευσης.

Η Παγκόσμια Έκθεση για την παρακολούθηση της εκστρατείας είναι μια 
ανεξάρτητη ετήσια έκθεση που δημοσιεύεται από την UNESCO. Είναι η 
μεγαλύτερη για την αξιολόγηση της παγκόσμιας προόδου των στόχων της 
EFA, η οποία καλύπτει επίσης τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας 
(Στόχος 2 -Καθολική Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και Στόχος 3-Ισότητα των 
φύλων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση). Η έκθεση προόδου ορίζει τις 
βέλτιστες πρακτικές, εφιστά την προσοχή στις προκλήσεις και προωθεί 
τη συνεργασία προς όφελος της εκπαίδευσης. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 



Ένα στοιχείο μπορεί να πει μια ολόκληρη ιστορία.

 Τα αριθμητικά στοιχεία στο παρόν φυλλάδιο είναι μια συγκλονιστική απεικόνιση της 
εκπαίδευσης και του άμεσου αντίκτυπου στην ευημερία του ανθρώπου, από τη βελτίω-
ση της υγείας του ως την αύξηση του πλούτου του.
 
Η εξίσωση είναι απλή: η εκπαίδευση είναι η πιο βασική ασφάλιση κατά της φτώχειας. 
Η εκπαίδευση αποτελεί ευκαιρία. Σε όλες τις ηλικίες, εφοδιάζει τους ανθρώπους με 
τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την αυτοπεποίθηση που χρειάζονται για να διαμορφώ-
σουν ένα καλύτερο μέλλον. 

Το φυλλάδιο αυτό δημιουργήθηκε με βάση μια έκθεση που παρουσιάζει την επίτευξη 
των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας της συνόδου κορυφής που πραγματοποιήθηκε 
στη Νέα Υόρκη τον Σεπτέμβριο του 2010, όπου τονίστηκε ο κεντρικός ρόλος της 
εκπαίδευσης στην επίτευξη των στόχων και τη διατήρηση των ωφελειών τους. 

Ως η καθ’ ύλη αρμόδια Υπηρεσία του ΟΗΕ για την εκστρατεία «Εκπαίδευση για Όλους», 
η UNESCO είναι αποφασισμένη να κάνει την εκπαίδευση προσβάσιμη σε όλους, 
παντού. Τα στοιχεία στο παρόν φυλλάδιο μιλούν από μόνα τους: κοινωνίες που θέτουν 
την εκπαίδευση πρώτη προτεραιότητα είναι πιο ανθεκτικές, ευημερούσες, δίκαιες και 
ειρηνικές.

Ιρίνα Μπόκοβα 
Γενική Διευθύντρια της UNESCO 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ  

 



Σημαντική πρόοδος έχει σημειωθεί από τότε που οι ηγέτες του κόσμου δεσμευθήκαν 
να επιτύχουν την Εκπαίδευση για Όλους μέχρι το 2015. Μέσα σε μια δεκαετία, ο 
αριθμός των  παιδιών εκτός σχολείου έχει μειωθεί σχεδόν κατά 37 εκατ. και η δια-
φορά μεταξύ των φύλων στην τυπική εκπαίδευση έχει μειωθεί. Ο αλφαβητισμός έχει 
επίσης αυξηθεί, έστω και αργά. Η τρέχουσα παγκόσμια οικονομική ύφεση απειλεί να 
σταματήσει ή ακόμη και να αντιστρέψει αυτή την πρόοδο. Πρέπει να επενδύσουμε, 
περισσότερο από ποτέ, στην ανάπτυξη συστημάτων ποιότητας για τη δια βίου 
μάθηση. Η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου θεωρεί ότι κάθε 
παιδί και ενήλικος έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Η UNESCO έχει αναλάβει τη 
δέσμευση να στηρίξει τις χώρες ώστε το δικαίωμα αυτό να γίνει πραγματικότητα για 
όλους. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ



Οι 500 πλουσιότεροι άνθρωποι του 
κόσμου έχουν συνολικό εισόδημα μεγαλύ-
τερο από τα 416 εκατομμύρια φτωχότε-
ρους ανθρώπους. 

2,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι ζουν με 
λιγότερα από 2 δολάρια την ημέρα δηλαδή 
το 40% του παγκόσμιου πληθυσμού, αλλά 
μόνο το 5% του παγκόσμιου εισοδήματος. 

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΜΕΤΡΑΕΙ 
Η  εκπαίδευση είναι σημαντική 
γιατί συμβάλλει στην εξάλειψη 
της φτώχειας και της πείνας. 

Λιγότερο από το 1% του παγκόσμιου ακαθά-
ριστου εγχώριου προϊόντος - 300 δισεκατομ-
μύρια δολάρια - θα απομάκρυνε 1 δισεκατομ-
μύριο ανθρώπους από τη φτώχεια. Το ποσό 
αυτό αντιστοιχεί στο 1,6% του εισοδήματος 
του πλουσιότερου 10% του παγκόσμιου 
πληθυσμού.

Κάθε επιπλέον έτος εκπαίδευσης αυξάνει το 
μέσο ετήσιο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν 
(ΑΕΠ) κατά 0,37%. 

Η εκπαίδευση δίνει στους ανθρώπους τη γνώση και τις δεξιότητες που 
χρειάζονται για να ζήσουν μια καλύτερη ζωή. Μπορεί να δώσει ώθηση 
στην παραγωγικότητα και να ανοίξει τις πόρτες για την απασχόληση και 
την ενίσχυση του εισοδήματος.

Η φτώχεια είναι ένας από τους κύριους λόγους που τα παιδιά μένουν 
εκτός σχολείου. 



 Ένα πρόσθετο έτος σχολικής 
εκπαίδευσης αυξάνει τις 
αποδοχές ενός ατόμου έως 
και 10%. 

+1 χρόνος =+10%
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171 
εκατομμύρια 
άνθρωποι θα μπορούσαν 
να βγουν από τη φτώχεια, 
κάτι που ισοδυναμεί με μείωση 
κατά 12% της παγκόσμιας 
φτώχειας αν όλοι οι μαθητές 
χώρες χαμηλού εισοδήματος 
αποκτήσουν από το σχολείο 
τις βασικές ικανότητες 
ανάγνωσης.

171 εκατομμύρια 
θα μπορούσε να σημαίνει το 
συνολικό άθροισμα των 
πληθυσμών των ... 

Αυστραλία 20,6 εκ.
Καμπότζη 14,8 εκ. 
Καναδάς 33 εκατ. 
Κολομβία 45,3 εκ. 
Ολλανδία 16,6 εκ. 
Τυνησία 10,4 εκ. 
Ουγκάντα 30,9 εκ. 
  



$16 Με ενισχύσεις 

$13δισ. 
το χρόνο δαπανώνται 
για αρώματα 
στην Ευρώπη 
και τις ΗΠΑ. 

$8δισ.  
δαπανώνται για τροφή για 
κατοικίδια ζώα στην Ευρώπη 
και τις ΗΠΑ. 

$12δισ.  
δαπανώνται για καλλυντικά 
προϊόντα στις ΗΠΑ. 

16 δισεκατομμυρίων δολαρίων 
το χρόνο θα μπορούσαν να 
πηγαίνουν όλα τα παιδιά στο 
σχολείο σε χώρες χαμηλού 
εισοδήματος. 

Αυτό είναι περίπου το μισό του 
ποσού που οι Ευρωπαίοι και οι 
Αμερικανοί δαπανούν για 
παγωτό ετησίως (31 δισεκατομ-
μύρια αμερικανικά δολάρια). 
(Ινστιτούτο Worldwatch) 
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Πολλές χώρες έχουν σημειώσει σημαντικά 
επιτεύγματα προς την κατεύθυνση της 
καθολικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
κατά την τελευταία δεκαετία. 
Από το 1999 έως το 2008, 52 εκατομμύ-
ρια παιδιά επιπλέον γράφτηκαν στην 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΜΕΤΡΑΕΙ 
Ο δεύτερος Αναπτυξιακός 
Στόχος της Χιλιετίας 
αναγνωρίζει το καθολικό 
δικαίωμα στην πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση εξίσου για 
αγόρια και κορίτσια. 

Στην Υποσαχάρια Αφρική αυξήθηκε οι  
εγγραφές σχεδόν κατά ένα τρίτο, παρά τη 
μεγάλη αύξηση του πληθυσμού σχολικής 
ηλικίας. Στη Νότια και Δυτική Ασία σημειώ-
θηκε επίσης σημαντική πρόοδο. 



Σε παγκόσμιο επίπεδο, 
απαιτούνται επιπλέον 1,9 
εκατομμύρια εκπαιδευτικοί 
για την επίτευξη καθολικής 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
έως το 2015. 

Ωστόσο, το 2008, 69 εκατομμύρια παιδιά πρωτοβάθμιας 
σχολικής ηλικίας δεν πήγαιναν σχολείο. Εκατομμύρια άλλα, 
εγκατέλειψαν το δημοτικό σχολείο πριν από την ολοκλήρωση 
της τελευταίας τάξης. 
(Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις που πραγματοποιούνται από την Υπηρεσία Στατιστικών της
Unesco, Μάρτιος 2010) 

Οι βαθιά ριζωμένες ανισότητες που συνδέονται με 
τον πλούτο, το φύλο, την εθνότητα, τη γλώσσα και 
την τοποθεσία είναι ακόμα σημαντικό εμπόδιο για 
την καθολική πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 

Υπάρχουν ανησυχητικά σημάδια, επίσης, 
ότι η βελτίωση της πρόσβασης στο σχο-
λείο δεν έχει συνοδευτεί από τη βελτίωση 
της ποιότητας της εκπαίδευσης. 
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Τα δύο τρίτα των 796 εκατομμύριων 
αναλφάβητων είναι ενήλικες γυναίκες. 

Οι γυναίκες αμείβονται λιγότερο για την 
εργασία τους και έχουν περιορισμένη 
πρόσβαση σε θέσεις λήψης αποφάσεων 
και εξουσίας. 

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΜΕΤΡΑΕΙ 
γιατί προωθεί την ισότητα 
των φύλων και ενδυναμώνει 
τις γυναίκες

Το 2010, 9 από τους 151 εκλεγμένους 
αρχηγούς κρατών και 11 από 192 επικεφα-
λής της κυβέρνησης ήταν γυναίκες. 

Οι μισθοί, το γεωργικό εισόδημα και η 
παραγωγικότητα -κρίσιμοι παράγοντες για 
τη μείωση της φτώχειας- είναι υψηλότεροι, 
όπου οι γυναίκες που ασχολούνται με τη 
γεωργία λαμβάνουν  καλύτερη εκπαίδευση.

Η εκπαίδευση είναι το κλειδί για την αντιμετώπιση ανισοτήτων και απο-
κλεισμού με βάση το φύλο. Ενώ τα κορίτσια και τα αγόρια έχουν τα ίδια 
θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, οι νέες γυναίκες, γενικά, λαμβάνουν 
λιγότερη εκπαίδευση, έχουν λιγότερες ευκαιρίες και απολαμβάνουν λιγό-
τερη ελευθερία από τους νέους άνδρες. 
Τα κορίτσια που ζουν σε απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές ή μιλούν 
μια μειονοτική γλώσσα συχνά αποκλείονται από την εκπαίδευση. 



22%
Στην Κένυα, αν γυναίκες αγρότισσες λάβουν το ίδιο επίπεδο εκπαίδευσης 
με τους άνδρες αγρότες, οι σοδειές τους σε φασόλια, καλαμπόκι και μαυ-
ρομάτικα αυξάνονται έως και 22%. 
(Διεθνές Ινστιτούτο Ερευνών για την Πολιτική Τροφίμων).
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Η εκπαίδευση διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο στην από-
κτηση μεγαλύτερου ελέγχου 
στις  γυναίκες σχετικά με 
τον αριθμό των παιδιών που 
έχουν. Ένα επιπλέον έτος 
εκπαίδευσης των γυναικών 
μειώνει το ποσοστό της 
υπεργεννητικότητας κατά 
10%. 
(Παγκόσμια Τράπεζα) 

... ενώ εκείνες που δεν έχουν 
εκπαίδευση αποκτούν κατά μέσο 
όρο 7 παιδιά. 

Στο Μάλι, οι γυναίκες με δευτεροβάθμια 
ή ανώτερη εκπαίδευση έχουν κατά μέσο 
όρο 3 παιδιά... 



Στη Λατινική Αμερική, 
τα παιδιά των οποίων 
οι μητέρες έχουν 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
παραμένουν στο σχολείο 
για δύο με τρία 
περισσότερα έτη 
σε σχέση με τα 
παιδιά των 
μητέρων με 
λιγότερη 
εκπαίδευση. 
(Αμερικανική Τράπεζα 
Ανάπτυξης) 

χρόνια
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Παρόλο που η παιδική θνησιμότητα μειώ-
θηκε σε όλο τον κόσμο από 90 θανάτους 
ανά 1.000 το 2000 σε 65 θανάτους ανά 
1.000 το 2008, κάθε χρόνο 9,3 εκατομμύ-
ρια παιδιά πεθαίνουν πριν φτάσουν στην  
ηλικία έναρξης για το δημοτικό σχολείο. 

Περίπου 1 στα 3 παιδιά κάτω των 5 ετών 
υποφέρει από μέτρια έως σοβαρή καθυ-
στέρηση στην ανάπτυξη (178 εκατ.). 

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΜΕΤΡΑΕΙ 
επειδή μειώνει 
την παιδική θνησιμότητα 

Εξαιτίας του υποσιτισμού, μέχρι τα παιδιά 
να φτάσουν σε σχολική ηλικία, οι δυνατότη-
τές τους για μάθηση έχουν μειωθεί.

Η γέννηση από μια μητέρα κάτω των 18 
ετών αυξάνει τον κίνδυνο της παιδικής 
θνησιμότητας κατά 60%. (UNICEF) 

Η εκπαίδευση συνδέεται με χαμηλότερα επίπεδα παιδικής 
θνησιμότητας και  καλύτερη διατροφή και υγεία.

Τα παιδιά των μητέρων δευτεροβάθμιας ή ανώτερης εκπαί-
δευσης έχουν διπλάσιες πιθανότητες να επιζήσουν πέραν της 
ηλικίας των 5 ετών σε σχέση με εκείνα των οποίων οι μητέρες 
δεν έχουν καμία εκπαίδευση. 



50% Ένα παιδί που γεννιέται 
από μητέρα που μπορεί 
να διαβάσει έχει 50% 
περισσότερες πιθανότη-
τες να επιβιώσει μετά από 
την ηλικία των 5 ετών. 

Κάθε επιπλέον χρόνος μιας μητέρας στην εκπαίδευση μειώνει 
την πιθανότητα της βρεφικής θνησιμότητας κατά 5% έως 10%. 
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Στην Υποσαχάρια Αφρική, υπο-
λογίζεται ότι 1,8 εκατομμύρια 
παιδικές ζωές θα είχαν σωθεί το 
2008, εάν οι μητέρες τους είχαν 
τουλάχιστον δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση. 

1.8
εκατομμύρια



19% 68%
Τα παιδιά των μορφωμένων μητέρων 
είναι πιο πιθανό να εμβολιαστούν και λιγότερο πιθανό να 
έχουν καθυστερημένη ανάπτυξη εξαιτίας του υποσιτισμού. 
Στην Ινδονησία, τα ποσοστά παιδικού εμβολιασμού είναι 19% 
όταν οι μητέρες δεν έχουν καμία εκπαίδευση. Αυτό αυξάνει 
σε 68% όταν οι μητέρες έχουν τουλάχιστον δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση. 
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Επιπλοκές στην εγκυμοσύνη και τον 
τοκετό αποτελούν την κύρια αιτία θανάτου 
και αναπηρίας μεταξύ των γυναικών, 
αφαιρώντας εκατοντάδες χιλιάδες ζωές 
κάθε χρόνο. 

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΜΕΤΡΑΕΙ 
επειδή βοηθά στην 
βελτίωση της μητρικής 
υγείας

Υπάρχει ένας δυσανάλογα μεγάλος αριθμός 
ανεπιθύμητων κυήσεων μεταξύ των νέων, 
ανύπαντρων γυναικών, που συχνά στερούνται 
πρόσβασης στην αντισύλληψη. 

Το ένα τέταρτο έως το ένα δεύτερο των κορι-
τσιών στις αναπτυσσόμενες χώρες γίνονται 
μητέρες πριν από 18.

Η ενδυνάμωση μέσω της εκπαίδευσης είναι ένα από τα ισχυ-
ρότερα αντίδοτα για τους μητρικούς κινδύνους. Οι γυναίκες 
με υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο είναι πιο πιθανό να καθυ-
στερήσουν ή να αφήσουν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ανά-
μεσα σε εγκυμοσύνες και να αναζητήσουν ιατρική φροντίδα 
και υποστήριξη. 



2X

Οι νέες γυναίκες της μεσαίας 
προς ανώτερη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση αναλογούν σε  1 
στους 7 θανάτους που σχετί-
ζονται με την εγκυμοσύνη και 
τον τοκετό. 
(Κέντρο για την Παγκόσμια Ανάπτυξη) 

Στην Μπουρκίνα Φάσο, μητέρες 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
έχουν διπλάσιες πιθανότητες να 
γεννήσουν σε κλινικές σε σχέση με 
αυτές που δεν έχουν εκπαίδευση. 
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Στη Ναμίμπια, το ποσοστό των γεννήσε-
ων που υποστηρίζεται από ειδικευμένο 
προσωπικό ανέρχεται σε 60% μεταξύ 
του φτωχότερου 20% του πληθυσμού 
και 98% μεταξύ το πλουσιότερου 20% 
του πληθυσμού. 

φτωχότερου  20%

98%

πλουσιότερου 20%

60%



Στον Νίγηρα, οι γυναίκες αντιμε-
τωπίζουν 1 στις 7 πιθανότητες 
θανάτου κατά τον τοκετό.

Στις πλούσιες χώρες, 
η μητρική θνησιμότητα 
είναι κατά μέσο όρο 
1 στους 8.000 
τοκετούς. 
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Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΜΕΤΡΑΕΙ 
επειδή καταπολεμά τον ιό HIV 
και το AIDS, την ελονοσία και 
άλλες ασθένειες απειλητικές 
για τη ζωή

Σχεδόν το 90% όλων των κρουσμάτων 
ελονοσίας βρίσκονται στην Αφρική, όπου το 
1 στα 10 παιδιά πεθαίνει πριν συμπληρώ-
σει την ηλικία των 5. (UNAIDS) 

Η πρόσβαση στην εκπαίδευση προωθεί τη θεραπεία και βοηθά στην κατα-
πολέμηση του στιγματισμού και των διακρίσεων. Υπολογίζεται ότι 33 
εκατομμύρια άνθρωποι ζούσαν με τον ιό HIV το 2007, εκ των οποίων 2 
εκατομμύρια ήταν κάτω των 15 ετών.

Το 90% των παιδιών που προσβάλλονται πεθαίνουν πριν  φτάσουν τη 
σχολική ηλικία, εάν δεν λάβουν αντιρετροϊκή θεραπεία. 

Το 2008, η ελονοσία σκότωσε σχεδόν 
900.000 άτομα, κυρίως παιδιά, με περίπου 
250 εκατομμύρια περιπτώσεις που ανα-
φέρθηκαν σε όλο τον κόσμο.



Οι γυναίκες με εκπαίδευση πέραν 
του Δημοτικού έχουν 5 φορές πε-
ρισσότερες πιθανότητες να 
μάθουν για το HIV και το AIDS 
από ό,τι οι αναλφάβητες γυναίκες. 
(UNFPA / UNAIDS / UNIFEM) 
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Στο Μαλάουι, το 27% των 
γυναικών χωρίς βασική εκ-
παίδευση γνωρίζουν ότι οι 
κίνδυνοι μετάδοσης του ιού 
HIV μπορεί να μειωθούν με 
τη λήψη φαρμάκων από τη 
μητέρα κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης. Για τις γυναί-
κες με δευτεροβάθμια εκπαί-
δευση, το ποσοστό αυξάνεται 
σε 59%. 

Στην Τανζανία, υπολογίζεται ότι 
45.000 επιπλέον εκπαιδευτικοί 
χρειαζόντουσαν το 2006, προς 
αντικατάσταση εκείνων που χάθηκαν 
από την επιδημία. 

Το HIV/AIDS ευθύνεται για 
το 77% των ελλείψεων σε 
εκπαιδευτικούς σε χώρες 
με υψηλά ποσοστά HIV.

HIV και AIDS

Άλλα αίτια



Με την ίδια προσέγγιση 
έχουν μειωθεί κατά το ήμισυ 
οι θάνατοι από ελονοσία στην 
Αιθιοπία σε 3 μόλις χρόνια. 
(WHO) 

Στη Ζάμπια, 
οι θάνατοι 
από ελονοσία 
μειώθηκαν 
κατά 66% 
τα τελευταία 
έξι χρόνια, χάρη 
στην πρόσληψη 
και εκπαίδευση 
μεγάλου αριθμού 
επαγγελματιών υγείας που ζουν στις κοινότητες και διανέ-
μουν κουνουπιέρες,  πραγματοποιούν διάγνωση και θεραπεία 
ασθενών και εσωτερικούς ψεκασμούς δωρεάν. 

1/2

2/3

3 χρόνια

6 χρόνια

Αιθιοπία

Ζάμπια
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Ο κόσμος αντιμετωπίζει κρίσιμες προκλή-
σεις όπως η αλλαγή του κλίματος, η ταχεία 
εξάντληση των φυσικών πόρων, οι συχνές 
φυσικές καταστροφές και η απώλεια της 
βιοποικιλότητας.

Οι αποφάσεις και τα μέτρα που λαμβάνο-
νται σήμερα έχουν αντίκτυπο στο μέλλον.

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΜΕΤΡΑΕΙ 
επειδή βοηθά 
στην εξασφάλιση 
της περιβαλλοντικής 
βιωσιμότητας

Ένα μεγάλο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού 
ζει χωρίς πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό 
και αποχέτευση. Υπάρχουν τουλάχιστον 100 
εκατομμύρια κάτοικοι παραγκουπόλεων παγκο-
σμίως. 

Η εκπαίδευση βοηθά τα άτομα να παίρνουν αποφάσεις που ανταποκρίνο-
νται στις ανάγκες του παρόντος χωρίς να διακυβεύονται αυτές των μελλο-
ντικών γενεών. Η εκπαίδευση για τη βιώσιμη ανάπτυξη είναι θεμελιώδης 
για την αλλαγή αξιών, στάσεων και συμπεριφορών.



Περισσότεροι από 
2,6 δισεκατομμύρια 
άνθρωποι εξακολουθούν να 
στερούνται πρόσβασης σε 
κατάλληλες εγκαταστάσεις 
υγιεινής και 1,1 δισεκατομμύρια 
άνθρωποι δεν έχουν τακτική 
πρόσβαση σε καθαρό νερό. 

Ως αποτέλεσμα, 1,8 εκατομμύρια 
παιδιά πεθαίνουν από διάρροια 
κάθε χρόνο. 

443 εκατομμύρια σχολικές 
ημέρες χάνονται παγκοσμίως 
λόγω ασθενειών που σχετίζονται 
με το νερό. 
(HDR 2006). 
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Δεν υπάρχει χρόνος για 
την εκπαίδευση, όταν 
τα παιδιά περνούν 
ώρες κάθε ημέρα για τη 
συλλογή του νερού. 

Τα κορίτσια δαπανούν έως και 
15 ώρες την εβδομάδα για τη 
μεταφορά νερού για τις οικο-
γένειες και τα χωριά τους. 
(Έκθεση για την Ανθρώπινη Ανάπτυξη 2006). 

Στην Αιθιοπία, 6,8 εκατομμύρια άνθρωποι 
απέκτησαν πρόσβαση σε βελτιωμένες 
εγκαταστάσεις υγιεινής μεταξύ 1990 - 2006. 
Αυτό ήταν εν μέρει αποτέλεσμα της εκπαίδευσης 
των κοινωνιών για τη σχέση μεταξύ της αποχέ-
τευσης και της υγείας, καθώς και της εφαρμογής 
νέων, οικονομικά προσιτών τεχνολογιών. 
(WHO) 

6.8 millio
n

1990 2006



Οι φυσικές καταστροφές όπως 
η ξηρασία έχουν σημαντικές 
επιπτώσεις στην εγγραφή και 
στην εξέλιξη στο σχολείο.

Οι περιβαλλοντικές διαταραχές μπορεί να είναι ιδιαίτερα 
ζημιογόνες για την εκπαίδευση, αυξάνοντας την πιθανότητα 
των παιδιών σε νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα να δουλεύουν 
με πλήρες ωράριο που δεν αφήνει χρόνο για το σχολείο. 
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Ακριβώς όπως οι Αναπτυξιακοί Στόχοι της 
Χιλιετίας αποτελούν μια ολοκληρωμένη 
πρόταση για την παγκόσμια ανάπτυξη, η 
Στόχοι της Εκπαίδευσης για Όλους, που 
εγκρίθηκαν το 2000, συνιστούν μια ευρεία 
στρατηγική για την παροχή ποιοτικής 
εκπαίδευσης για όλους.

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΜΕΤΡΑΕΙ 
διότι είναι απαραίτητη 
για μια παγκόσμια 
σύμπραξη για την ανάπτυξη 

Κατά τη θέσπιση των στόχων αυτών, η 
διεθνής κοινότητα αναγνώρισε τις δυνατό-
τητες και την υπόσχεση ότι η εκπαίδευση 
μπορεί να ωθήσει την προσωπική και 
ανθρώπινη ανάπτυξη, την ευημερία, τη 
δημοκρατία και την κοινωνική δικαιοσύνη. 

Οι Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας αποτελούν μια παγκόσμια εταιρική 
σχέση για την ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτού της συμφωνίας, οι φτωχές 
χώρες συμφώνησαν να εργαστούν για την επίτευξη των στόχων αυτών και 
να κάνουν το καθήκον τους ώστε να διασφαλίσουν μεγαλύτερη λογοδοσία 
προς τους πολίτες τους και αποτελεσματική χρήση των πόρων. Αλλά για 
να πετύχουν οι φτωχές χώρες τους πρώτους 7 στόχους, οι πλούσιες χώρες 
πρέπει να διατηρήσουν το μέρος της συμφωνίας που τους αναλογεί, με 
αυξημένη και αποτελεσματικότερη βοήθεια, ελάφρυνση του χρέους, 
δικαιότερους κανόνες εμπορίου και πρόσβαση στις τεχνολογίες. 



Η αναπτυξιακή βοήθεια 
για τη βασική εκπαίδευση στην 
Υποσαχάρια Αφρική μειώθηκε 
από 1,72 δισεκατομμύρια δολάρια το 2007 
σε 1,65 δισεκατομμύρια δολάρια το 2008. 

Εκτιμάται 
ότι η επίτευξη 
ορισμένων από 
τους στόχους της 
«Εκπαίδευσης για όλους» 
μέχρι το 2015 θα 
απαιτήσει επιπλέον 
16 δισεκατομμύρια 
δολάρια ετησίως. 

16$

δισ.
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Οι παγκόσμιες δαπάνες ενίσχυσης 
της βασικής εκπαίδευσης
παρέμειναν στάσιμες στα

4,7 δισ. δολάρια το 2008.
Μόνο 2 δισεκατομμύρια

δολάρια προοριζόταν για τις 
φτωχότερες χώρες.

Για να αντιμετωπίσουν την 
πρόσφατη παγκόσμια οικονο-
μική ύφεση, οι προηγμένες 
οικονομίες δαπάνησαν 
περίπου 10 τρισεκατομμύρια 
δολάρια για τη στήριξη των 
χρηματοπιστωτικών συστημά-
των τους με την παροχή κεφα-
λαίου, εγγυήσεις δανείων και 
της χορήγησης δανείων και  
προστασία των περιουσιακών 
στοιχείων. 

Ο αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει περίπου το 
30% του συνολικού ΑΕΠ τους. 

.



Το 2009 οι παγκόσμιες 
στρατιωτικές δαπάνες ήταν 
1,5 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Παρά την οικονομική κρίση, 
αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση 
κατά 6% σε πραγματικούς όρους 
σε σύγκριση με το 2008. 

Η αύξηση της αναπτυξιακής 
βοήθειας κατά την ίδια περίοδο 
ήταν μόλις 0,7% 
(Stockholm International Peace Research Institute) 

 Το ισοδύναμο 
του 0,5% του 
στρατιωτικού 
προϋπολογισμού 
δαπανήθηκε 
για την ενίσχυση 
της βασικής 
εκπαίδευσης 
το 2008.

2009. 

+ %
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Σημειώσεις 









Η εκπαίδευση είναι η πιο βασική 
ασφάλιση κατά της φτώχειας. 

Η εκπαίδευση αποτελεί ευκαιρία. 
Σε όλες τις ηλικίες, εφοδιάζει 
τους ανθρώπους με τις γνώσεις, 
δεξιότητες και την εμπιστοσύνη 
που χρειάζονται για να 
διαμορφώσουν ένα καλύτερο 
μέλλον. 

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΤΡΑΕΙ.
“Εκπαίδευση για Όλους” UNESCO
Η μετάφραση του κειμένου έγινε από την ActionAid Ελλάς
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