L’EDUCACIÓ
ÉS EL FUTUR
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ACNUR treballa per a garantir una educació inclusiva,
equitativa i de qualitat. Assegurar l'accés a l'educació
per a les xiquetes, xiquets i joves refugiats és un
component essencial del seu mandat. Els programes
desenvolupats per ACNUR han aconseguit:
l'escolarització en primària; l'accés a estudis en
secundària; així com la formació professional i tècnica,
amb especial atenció a la capacitació de les dones
refugiades.

EDUCACIÓ DE QUALITAT
L'accés a l'educació de qualitat és la base per a
garantir que les persones refugiades
adquirisquen les habilitats i competències
pertinents, incloent aptituds tècniques i
professionals, per a obtindre ocupació, treball
decent i oportunitats d'emprenedoria per a
integrar-se amb èxit en l'economia de la societat
d'acolliment.

EDUCACIÓ
INCLUSIVA EN
LES SOCIETATS
D'ACOLLIDA
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L'educació permet aprendre, prosperar i desenvolupar
potencialitats, construir la resiliència individual i
col·lectiva, així com contribuir a la convivència pacífica.

OBJECTIUS
Promoure la inclusió equitativa i sostenible en els
sistemes educatius de les societats d'acollida.
Fomentar un ambient segur que permeta
l'aprenentatge per a totes i tots els estudiants,
sense restriccions sobre la base de l'estatus legal,
el gènere o la diversitat funcional.
Afavorir que tots els estudiants utilitzen la seua
educació per a garantir un futur sostenible.

REFUGI SEGUR
Més de 79 milions de persones en el món han
perdut la seua llar a causa dels conflictes i la
persecució.

© ACNUR / J. Perugia

ACNUR TREBALLA PER A…
Facilitar-los un allotjament en els camps de
refugiats i entregar-los assistència bàsica (entre
altres materials: mantes, matalassos, articles per a
cuinar, calefactors, llums solars, …).

OBJECTIU
Garantir un refugi segur, inclusiu,
sostenible i digne a les persones
forçosament desplaçades.

REFUGI EN
ZONES URBANES
La proporció de població refugiada assentada a les
ciutats es va estimar globalment en un 61% l'any 2018.
Els nuclis urbans permeten als refugiats viure de
manera autònoma i trobar ocupació i oportunitats
econòmiques. Però existeixen també perills, riscos i
reptes. Els refugiats poden ser vulnerables a
l'explotació, arrest o detenció.
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ACNUR TREBALLA PER A…
Optimitzar les aptituds, la productivitat i l'experiència
que les poblacions de desplaçats aporten a les àrees
urbanes, esforçant-se per ajudar-los a trobar la
seguretat i les garanties que necessiten. Això, al mateix
temps, ajuda a estimular el creixement econòmic i el
desenvolupament de les comunitats d'acollida, al
mateix temps que millora l'accés universal als drets
humans.

OBJECTIU
Promoure la inclusió de les persones
refugiades en la vida urbana.

MITJANS DE VIDA
I INCLUSIÓ
ECONÒMICA
L'oportunitat de treballar després de fugir de la guerra o
la persecució és una de les maneres més efectives en
què les persones refugiades i desplaçades poden
reconstruir les seues vides amb dignitat i pau.
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ACNUR TREBALLA PER A…
Promoure la inclusió econòmica d'aquelles persones
que es veuen obligades a abandonar les seues llars
defensant el seu dret al treball i construint els seus
mitjans de vida a través de programes orientats al
mercat.

OBJECTIU
Fomentar els programes de mitjans de vida a
través de la inclusió econòmica de les
persones refugiades (accés als mercats
laborals, finances, emprenedoria i oportunitats
econòmiques).
Millorar l'autosuficiència i resiliència de les
persones refugiades.

L'AIGUA,
ESSENCIAL
PER A LA VIDA
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ACNUR treballa perquè totes les persones refugiades
tinguen accés a l'aigua potable en quantitats suficients
per a poder portar una vida digna en els camps de
refugiats i en zones urbanes.

LA HIGIENE I
SANEJAMENT:
CLAUS PER A
LA SALUT
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ACNUR proporciona accés als serveis de sanejament en
condicions d'higiene i seguretat. La construcció de
latrines i les campanyes de promoció de la higiene són
pilars fonamentals per a garantir la salut de la població
refugiada.

OBJECTIU
Reduir el risc de transmissió de
malalties pel consum d'aigua no
potable i entorns insalubres.

PROTECCIÓ A
DONES I XIQUETES
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El 85% de les persones que es veuen obligades a fugir
de les seues llars són dones i xiquetes. Les dones, quan
la guerra les separa dels seus familiars, soles i en l'exili,
assumeixen la total responsabilitat dels seus sers
estimats. ACNUR, conscient de la vulnerabilitat de la
seua situació, treballa per a oferir-los l'assistència i el
suport que necessiten i protegir-les d'abusos, violència
de gènere i violència sexual.

LA IGUALTAT
DE GÈNERE/
IGUALTAT DE
DRETS
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L'ACNUR reconeix i reafirma que la plena realització
de la igualtat de gènere és una característica
inalienable i indivisible de tots els drets humans i les
llibertats fonamentals. La promoció sistemàtica
d'aquest principi és essencial per a garantir la
protecció i les solucions duradores per a les persones
refugiades.

OBJECTIU
Posar fi a totes les formes de violència sexual i de
gènere, treballant per a previndre-la abans que
succeïsca i responent a les necessitats de tots els
supervivents, que poden ser tant dones i xiquetes,
com a homes i xiquets.

ASSISTÈNCIA
MÈDICA I
NUTRICIONAL PER
A SALVAR VIDES
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ACNUR s'esforça per garantir l'accés als serveis
essencials de salut. L'estat físic, psicològic i social en el
qual les persones refugiades i desplaçades arriben
després de la fugida, fan que l'assistència sanitària i de
nutrició, siguen bàsiques i vitals. La informació és
primordial, i per això ACNUR realitza campanyes de
sensibilització, prevenció i promoció de salut
comunitària.

OBJECTIU
Millorar l'estat de salut de les persones
refugiades a través de la formulació de
polítiques basades en l'evidència, una eficient
gestió dels programes de salut i òptimes
intervencions directes.

