
 
 

 
 

Education Under Attack 2022 
 
 
Mevrouw de Minister, 
 
Vandaag, woensdag 1 juni komt het rapport van de Global Coalition to Protect Education 
from Attack (GCPEA) uit. Twee leden van het platform Educaid.be, UNICEF en Plan 
International, maken deel uit van deze coalitie. Om de twee jaar publiceert GCPEA het 
verslag Education Under Attack. Het enige document dat een wereldwijde rapportage en 
analyse biedt van aanvallen op scholen en universiteiten, hun studenten en personeel. 
 
Educaid.be is erg bezorgd over deze kwestie. In mei 2019 organiseerde het platform een 
conferentie over kwaliteitsvol onderwijs voor vluchtelingen en ontheemden in het globale 
Zuiden. Eind oktober 2021 wijde Educaid.be één van de sessies van de #Five4Education 
webinars aan onderwijs in noodsituaties. 
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Onderwijs is een basisrecht, dat ook in tijden van crisis moet worden gewaarborgd, of het 
nu gaat om gezondheid, klimaat of conflicten. In conflictgebieden wordt het recht op 
onderwijs ernstig ondermijnd door van scholen een doelwit te maken of om 
schoolgebouwen te gebruiken voor militaire doeleinden. Kinderen en jongeren worden niet 
alleen meerdere jaren van hun schoolopleiding beroofd, maar velen leven met een 
levenslang trauma. 



 
 

 
 

 
Het rapport Education Under Attack 2022 brengt zes vormen van schendingen van de 
toegang tot onderwijs in kaart: aanvallen op scholen; aanvallen op studenten, docenten en 
ander onderwijzend personeel; gebruik van school- en universiteitsgebouwen voor militaire 
doeleinden; rekrutering van kinderen in of op weg naar school; seksueel geweld door 
gewapende groeperingen in of op weg naar school of de universiteit; aanvallen op het hoger 
onderwijs. 
 
Het onderzoeksteam Education Under Attack rapporteerde gevallen van aanvallen op 
onderwijs of gebruik van scholen voor militaire doeleinden in maar liefst 84 landen in 2020 en 
2021. Hiervan zijn er 28 met meer dan 10 gemelde aanvallen op onderwijs in een periode van 
twee jaar, en één gewapend conflict in die periode. Het volledige rapport vindt u in bijlage. 
 

(periode 1 januari 2020 tot en met 31 
december 2021): 

o Wereldwijd zijn de aanvallen op onderwijs in 2020 en 2021 toegenomen, vergeleken 
met 2018 en 2019. Aanvallen op en militair gebruik van scholen zijn in 2020 met een 
derde toegenomen en zetten zich in 2021 in hetzelfde tempo voort; 

o Meer dan 9.000 studenten en onderwijzers werden bij deze aanvallen ontvoerd, 
gearresteerd, gewond of gedood. 

o In de periode 2020-2021 heeft GCPEA 11 landen geïdentificeerd waar meisjes en 
vrouwen het doelwit waren van aanvallen op scholen omwille van hun geslacht. 

 

o Stop de aanvallen op scholen en voer de Safe School Declaration en de richtlijnen 
voor veilige scholen uit 

o De staten moeten de Resolutie 2601 van de VN-Veiligheidsraad over de bescherming 
van scholen in gewapende conflicten uitvoeren.  

o Leerkrachten en docenten moeten ervoor zorgen dat onderwijs het conflict niet 
verergert, maar dat het vrede bevordert en fysieke en psychosociale bescherming 
biedt aan de leerlingen. 

o Onderwijsverstrekkers moeten het "build back better" principe na aanvallen op het 
onderwijs toepassen en moeten niet alleen zorgen voor financiering om scholen te 
herstellen, maar ook om ze te verbeteren en veiliger en inclusiever te maken voor 
alle leerlingen en onderwijzend personeel. 
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Positieve gevolgen van de Safe School 
Declaration: 

 
De verklaring is momenteel door 114 staten onderschreven. Enkele 
voorbeelden van goede praktijken bij de toepassing van de Safe School 
Declaration tijdens de verslagperiode:  

o De regering van Nigeria heeft op 6 september 2021 een nationaal 
beleid inzake veiligheid, beveiliging en minimumnormen voor 
veilige scholen uitgevaardigd. 

o Het Italiaanse nationale actieplan bevat een specifieke vermelding 
van het ministerie van Buitenlandse Zaken om de Safe School 
Declaration te bevorderen door goede praktijken uit te wisselen en 
gebruik te maken van peer advocacy. Het plan voorziet ook in een 
versterkte samenwerking tussen het Italiaanse ministerie van 
Buitenlandse Zaken en het ministerie van Defensie ter bescherming 
van vrouwen en meisjes, onder meer door de ontwikkeling van een 
specifieke module over kinderen en gewapende conflicten in de 
opleiding van militairen. 

o In Palestina heeft het ministerie van Onderwijs, met de steun van 
Save the Children en Defense for Children International, een 
actieplan ontwikkeld dat op schoolniveau moet worden uitgevoerd 
om scholen beter te beschermen tegen het gebruik van scholen 
voor militaire doeleinden. 

 

 
  



 
 

 
 

Aanbevelingen van Educaid.be aan de Belgische regering 
 

1) Houd meer rekening met de situatie van het onderwijs in de Belgische humanitaire 
hulp en trek de nodige en toereikende middelen uit om het onderwijs in de 
humanitaire hulp te steunen. 

2) Maak een einde aan de aanvallen op het onderwijs en voer de Safe School Declaration 
en de richtlijnen voor veilige scholen uit. 

3) Steun toegang tot veilig en kwaliteitsvol onderwijs ook tijdens gewapende conflicten 
via humanitaire hulp (indirect en multilateraal). Naast toegang tot kennis is de 
schoolomgeving vaak de enige plek waar kinderen en jongeren zich veilig voelen en 
waar ze ondanks de conflictsituatie een min of meer normaal leven kunnen leiden. 

4) Investeer in afstandsonderwijs en ondersteun niet-conventionele curricula in 
crisissituaties zodat kinderen en jongeren kunnen blijven leren. 

5) Steun partnerlanden via financiering, bilaterale dialogen en interventies in 
multilaterale fora bij de implementatie van de Safe School Declaration. Op alle niveaus: 
in samenwerking met de verschillende ministeries, de scholen, de gemeenschappen, 
de militaire opleidingen, etc. 

6) Ondersteun het principe van "building back better" na aanvallen op het onderwijs en 
zorg voor financiering, niet alleen om scholen te herstellen, maar ook om ze te 
verbeteren en veiliger en inclusiever voor iedereen te maken. 

7) Steun overheden bij het rapporteren van aanvallen op scholen en bij de versterking 
van veiligheid op school, met inbegrip van incidenten van seksueel geweld en 
specifieke bedreigingen tegen vrouwelijke studenten en leerkrachten. 

8) Bekrachtig de door Ierland gefaciliteerde politieke verklaring tot aanpak van de 
humanitaire gevolgen van explosieve wapens in dichtbevolkte gebieden (EWIPA - 
Explosive Weapons in Populated Areas) en breng deze tot uitvoering om kinderen te 
beschermen tegen het gebruik explosieve wapens.  

 
We danken u voor uw aandacht en blijven beschikbaar voor verder overleg en voor 
ondersteuning in de uitvoering van het beleid. 
 
Namens Educaid.be, 
Marije van Breda 
 

Education Under Attack 2022 
A report by the Global Coalition to Protect Education from Attack 

https://eua2022.protectingeducation.org/
https://eua2022.protectingeducation.org/

