
El paper de les ONGs per a la millora de l’educació   
El cas d’Àfrica   
Des d’un principi vaig saber que volia fer el meu treball sobre educació perquè és el tema que des de sempre m’ha 
apassionat. Per això quan em va sorgir l’oportunitat d’anar a Kènia i poder treballar en un orfenat vaig tenir clar que 
volia relacionar el meu viatge amb el treball de recerca. Així doncs, vaig optar per investigar el paper que exerceixen 
les ONGs en l’àmbit de l’educació. 

Per dur a terme la investigació vaig fer un estudi preliminar de les ONGs en general i, un cop obtinguda la informació 
em vaig centrar en investigar quines eren les principals ONGs que treballaven en l’àmbit de l’educació, quins objectius 
es plantejaven, quines eren les majors adversitats a les que s’enfrontaven i quin canvi suposava en els nens l’ajuda 
que se’ls oferia. 

Per conèixer millor la feina de les ONGs vaig treballar com a voluntària en un orfenat a Nairobi, Kènia. Aquesta ONG 
anomenada New Life Home Trust és una Llar que es dedica a acollir nens abandonats, donant preferència als que són 
VIH positius. Fer de voluntària no només em va ajudar en la recerca del meu treball sinó que també em va ajudar a 
créixer com a persona. Allà vaig comprendre la importància de l’existència d’aquestes organitzacions. 

Amb la investigació duta a terme vaig arribar a la conclusió que les ONGs que treballen en l’àmbit de l’educació fan 
alguna cosa més que proveir escoles i oferir llibres, també salven vides oferint als nens una possibilitat de sortir de la 
màxima pobresa. Es a través de l’educació que els nens poden travessar les barreres i tenir un futur digne. Per acabar 
amb l’analfabetisme és necessari acabar abans amb el treball infantil, la desigualtat de gènere, etc. Avui encara hi ha 
28,6 milions de nens i 32,1 milions de nenes que no poden anar a l’escola, per això és necessari que les ONGs 
segueixin treballant. Com diu Nelson Mandela “És a través de l'educació que la filla d'un pagès pot arribar a ser metge.” 
L'educació és l'arma més poderosa que podem utilitzar per canviar el món i cal canviar-lo. 
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