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EDUCO
Som una ONG global de cooperació per al desenvolupament que actua a favor de la infància i la defensa dels seus drets, en
especial el de rebre una educació de qualitat. Treballem amb xiquetes i xiquets i el seu entorn per a promoure societats més
justes i equitatives que garantisquen els seus drets i el seu benestar. Volem construir un món a on totes les persones puguen
gaudir plenament d’una vida digna.
La nostra prioritat són les xiquetes, els xiquets i els adolescents, en particular aquells grups més vulnerables i exclosos, i amb
l’atenció especial cap a les xiquetes.
El nostre treball va dirigit a vetllar per l’efectiva realització dels drets de la infància, en el marc de la convenció internacional
que els regula (Convenció sobre els Drets de la Infància, 1989) i la cerca del màxim benestar infantil, que es configura com un
marc idoni per a avaluar l’avanç cap a societats més justes.
Aquest enfocament de drets comporta l’aplicació en totes les nostres actuacions dels principis fonamentals de la convenció:
la no discriminació, l’interès superior de la infància, el dret a la supervivència i el desenvolupament, i el dret de xiquetes, xiquets
i adolescents a expressar les seues opinions i a ser tinguts en compte en tots els assumptes que els afecten.
L’ educació, a més de ser un dret en sí mateix, és un mitjà indispensable per assolir els altres drets i llibertats. Per això compartim la convicció de que deu ser inqüestionable, disponible, accessible, acceptable i adaptable. Creiem que només d’aquesta
manera, és capaç de transformar la vida de les persones i de les comunitats a on viuen, contribuint a construir societats més
justes i equitatives.
Les nostres exposicions contribueixen a donar a conèixer els problemes del món, amb el despertar de consciències crítiques
en el nostre entorn. Per això , treballem per impulsar i reforçar un concepte de ciutadania global activa basada en el respecte
i la promoció de la dignitat humana, en una consciència social crítica i amb capacitat per generar dinàmiques transformadores
de les injustícies socials. Això implica col·laborar en el desenvolupament de consciències i actituds crítiques, tolerants,
responsables i solidàries, que servisquen per fomentar la cooperació entre les persones i les societats, orientades a la promoció de la justícia social. Amb aquest objectiu, desenvolupem accions de sensibilització en ajuntaments, biblioteques, centres
culturals, universitats, etc.
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EXPOSICIONS EDUCO
A través d’aquesta exposició volem que es conega de prop la realitat del treball infantil a Bangla Desh i l’evolució del treball
d’Educo en aquest país en l’àmbit educatiu.
La mostra està formada per onze panells en els que, gràcies a les fotografies realitzades per José Alfonso i Puig Ventura,
es poden veure les diferents realitats en les que viuen els xiquets i xiquetes treballadores. Les imatges ofereixen un recorregut
per el seu dia a dia i les seues condicions laborals, però també reflecteixen l’altra cara de la infància, la que ofereix el dret
universal a l’educació i les avantatges que aporta en el seu desenvolupament. Rebre una educació de qualitat, gaudir del
dret al joc, accedir al sistema sanitari i comptar amb una alimentació equilibrada i suficient són factors que influeixen de manera
decisiva en els primers anys de vida de qualsevol persona i permeten una millor preparació per la vida futura.
Bangla Desh cinc anys després és la continuació de l’exposició que Educo va crear el 2007 gràcies a les fotografies realitzades
per José Alfonso. El fotògraf madrileny va voler mostrar-nos la cara del treball infantil, una realitat a la que s’enfronta més
de set milions de xiquetes i xiquets a Bangla Desh. Cinc anys després, junt a les fotografies d’Alfonso, l’exposició es completa
amb imatges captades per Puig Ventura, que ha viatjat al país per veure cóm estaven aquests xiquets i xiquetes treballadores.
Malgrat que el problema persisteix i els xiquets han de seguir treballant per ajudar a la subsistència de les seues famílies, ara
compten amb una oportunitat: tenen accés a una educació de qualitat, amb horaris adaptats, el que els permet acabar els seus
estudis com a primer pas per a millorar les seues condicions de vida.

EDUCO A BANGLA DESH
Des de l’any 2001, Educo treballa en 32 comunitats urbanes i rurals de la regió de Dhaka, a on està present en 34 escoles
d’educació formal a les que han assistit més de 8.200 xiquets i xiquetes per rebre educació primària. I en 5 escoles per a
xiquetes i xiquets treballadors a les que han assistit ja 855 alumnes.
L’explotació infantil és un dels principals problemes del país. No és estrany veure als xiquets exercint activitats laborals que posen en greu risc el seu desenvolupament com picar pedra, treballar amb màquines a les fàbriques o realitzar treballs domèstics
o agrícoles.
De fet, dels 200 milions de xiquets de 5 a 17 anys que treballen en el món, més de 7,4 milions ho fan a Bangla Desh,
el que suposa prop del 18% de la població infantil del país. Aquesta situació s’intensifica en els slums –barris marginals- de
Dhaka. Per exemple, en el de Korail, a on Educo desenvolupa la seua tasca, un de cada cinc xiquets treballa i un de cada
tres no està escolaritzat.
Davant la complexitat dels problemes, defensem enfortir les capacitats de les comunitats en general i de la infància en particular
contribuint a reduir el treball infantil. Creiem que la educació és la millor alternativa al treball infantil i que promoure el dret a
l’educació per a tots i totes té molts avantatges a mig i llarg termini, ja que no només es millora la qualitat de vida dels
xiquets, xiquetes i adolescents educats, sinó que es contribueix al desenvolupament social y econòmic de la comunitat
i del país.
En aquest sentit, Educo treballa en Bangla Desh en dos línies: per una banda, facilitem que les xiquetes i xiquets treballadors
tinguen accés a l’escola a través de la Working Children School (WCS), un projecte que té com objectiu incrementar l’accés
a l’educació no formal de qualitat a través de cinc centres escolars.
Per això s’adapta el currículum formal i els horaris a la seua disponibilitat i capacitats. Així mateix, en las WCS se’ls ajuda a preparar els exàmens d’accés al sistema educatiu formal per que puguen cursar l’educació secundària.
També, duem a terme accions de formació de professorat i de sensibilització a les famílies i els empresaris sobre la
importància de l’educació i els drets de la infància.
I per una altra banda oferim educació de qualitat a xiquetes i xiquets de les zones més desfavorides, a través de 34 escoles
d’educació formal a les que assisteix un alumnat de 8.200 NNA.
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FICHA TÈCNICA
• Descripció: 11 plaques de policarbonat (molt lleugeres) de 100 x 70 cm amb fotografies i text
• Fixació: 2 penjadors per fotografia
• Material de difusió: Pòster digital i fulletó
• Educo sempre ofereix els seus materials de forma gratuïta, demanant a les entitats receptores assumir, si es possible,
el transport/enviament de l’exposició.
Activitats complementàries:
Reportatge i xerrada
En el marc de l’exposició fotogràfica oferim la possibilitat d’ organitzar una activitat de 60 minuts de duració aproximadament.
Aquesta activitat consta de una xerrada sobre explotació infantil i drets de la infància amb un debat amb el públic assistent.
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