Nepalesiska barn - deras situation och rättigheter

De flesta nepaleser får inte sina basbehov
uppfyllda. Också barnen lider av fattigdom
och en allt sämre livsmiljö. Av hela
befolkningen är det i snitt bara omkring 70
procent som har tillgång till rent dricksvatten.
Barndödligheten i Nepal är hög och barnen
lider av många sjukdomar som beror på
föroreningar och dålig hygien. Omkring 60
procent av de nepalesiska barnen har blivit
vaccinerade mot polio, tuberkulos eller
mässling.

Med ökade kunskaper lär sig människor
bättre sköta om sin livsmiljö och hygien.
Barn har enligt FN:s konvention om barnets
rättigheter en erkänd rätt till ett så gott
hälsotillstånd som möjligt.

Skolgången för barn i Nepal är inte utan
vidare tryggad. Bara 52 procent av barnen
hinner avsluta sitt femte skolår innan de
börjar arbeta. Det är ovanligare att flickor går
i skolan än att pojkar gör det.

Främjad skolgång och miljövård medverkar
mycket konkret till att barnens rättigheter
uppfylls allt bättre i Nepal. När kunskaperna
ökar förbättras också förhållandena för alla
nepaleser.

Trots detta är rätten till utbildning, som
omnämns både i den allmänna konventionen
om mänskliga rättigheter och i konventionen
om
barnets
rättigheter,
en
mycket
grundläggande mänsklig rättighet. Det svaga
miljötillståndet
och
den
bristande
läskunnigheten inverkar kraftigt på barnens
hälsa. Det faktum att hälften av alla vuxna är
illitterata har också en stor inverkan på barns
välmående.
Det anses allmänt att en satsning specifikt på
utbildning kan inverka på hur människor
lever i de fattigare länderna.

Beklagligt
många
elever
avbryter
skolgång. Bara 19 procent fortsätter
högstadieklasserna. Av dessa elever är
också bara en bråkdel som avlägger
nationella
slutproven
och
får
avgångsbetyg från tionde klass.

På grund av de allvarliga
uppfylls denna rättighet inte i
barnen i Nepal. De åtgärder
tid vidtagits för miljön har
situationen.
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I Nepal finns fem universitet. Det största av
dem är Tribhuvan-universitetet i Katmandu.
97 procent av alla universitetsstuderande i
landet är inskrivna där. Universitetet har en
särskild kvot för

Skolor och utbildning i Nepal
Barnen i Nepal börjar skolan då de är fem år
gamla,
Men det är uppskattningsvis bara 70,5 % av
de nepalesiska barnen mellan 5 och 9 som
går i skola regelbundet eller över huvud
taget. Detta trots att myndigheternas
statistik visar högre siffror.
Lågstadiet i den nepalesiska grundskolan
omfattar fem årskurser. Efter det fortsätter
barnen i högstadiets lägre klasser (klasserna
6-8) och fattiga studerande från landsbygden
och studierna är dessutom något billigare för
dem.
Det finns 38 500 skolor i Nepal. 65 procent
av dem är statliga skolor, där omkring 90
procent av alla Nepals elever är inskrivna.
Det innebär att undervisningsgrupperna är
betydligt större i de här skolorna än i
privatskolorna. I privatskolorna går det 22
elever per lärare, medan motsvarande siffra
för de statliga skolorna är 44.
Skolorna är anspråkslösa, men nästan varje
by har en egen skola. På flera ställen går
barnen i skola i två skift, på morgnarna och
eftermiddagarna.
På
det
sättet
kan
klassrummen utnyttjas maximalt.

Många föräldrar investerar hellre i utbildning
för sönerna än för döttrarna. Även om
flickornas skolgång är gratis upp till femte
klass måste familjen avstå från dotterns
arbetsinsats i hemmet så länge hon går i
skola. Eftersom flickor traditionellt flyttar in
hos sin makes familj efter bröllopet uppfattas
det inte som lönsamt att låta utbilda flickor.
De statliga skolorna i Nepal är gratis, men
det kostar att delta i prov. Skolböckerna är
också gratis för grundskoleleverna upp till
femte klass.
Gahendra Kumari Sharma Dahal som är
lärare i skolan Shree Goth Bhanjyang i
bergsbyn Dalchwoki tillägger:
"En skoluniform kostar familjen 1500-2000
rupier (= 18-24 euro). Den billigaste möjliga
uniformen kostar omkring 700 rupier (= 8
euro).
Vissa familjer har det ekonomiskt så svårt
det inte alltid finns pengar nog för
skoluniform. Som exempel kan jag nämna
månadslönen
för
en
lärare
i
landsbygdsskola är omkring 4000 rupier
48 euro)."
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Nepalesiska skolelever får ingen mat i skolan
utan har med sig egen matsäck. Vanligen
består lunchen av rostade sojabönor och
rostat tillplattat ris, som påminner lite om
rispuffar.
I skolan läser eleverna nepalesiska, engelska,
matematik, naturvetenskap och historia.
Särskilt på lågstadiet går studierna ut på att
lära sig utantill och att upprepa.

Skoluniformer är obligatoriska för alla. För
flickor upp till åttonde klass. Största delen av
Nepals befolkning bor på landsbygden och får
sin knappa utkomst av jordbruk.

Skoleleverna arbetar hårt med att lära sig
både devnagari - bokstäverna för det
nepalesiska språket och det latinska alfabetet
som de behöver för engelska språket. Nepals
Utbildningsbudgetens andel av nationens
bruttonationalprodukt var 3,2 procent år
2003. Motsvarande andel i Finland är 9,5
procent.
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