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A ESCOLA,
UM DRAMA
DOS
REFUGIADOS

Se
há alguma infeliz cer-

teza quanto a 2021 é a
de que a vaga de refu-
giados no mundo con-

tinuará. Conflitos internos e
interestatais e intolerância
política e religiosa a par das

consequências de catástrofes
ambientais estão na base dos
milhões de refugiados que en-
contram abrigo noutros países.
Segundo o Relatório Global
Trends do Alto Comissariado
das Nações Unidas para os Re-
fugiados (ACNUR) e publicado
em junho de 2020, no final de
2019 quase 80 milhões de pes-
soas encontravam-se naquela
situação e dos quais 80% em
países em desenvolvimento. É
só o dobro dos que eram con-
tabilizados em 2010! Quase 20
milhões estão sob a responsa-
bilidade da ACNUR e, destes,
26% são africanos. Atualmente
registam-se conflitos armados
em mais de 15 países africa-
nos e intolerâncias existem
noutros tantos. Só 24% dos

refugiados adolescentes fre-
quentam o ensino secundário,
contra 84% dos adolescentes
não-refugiados, enquanto no

ensino primário a relação é
de 63% contra 91%. Ao nível
universitário, apenas 3% po-
dem ter acesso a estes estudos,
contra 37% globalmente. Não é

fácil garantir a escola nos cam-
pos de refugiados. Mas peque-
nos gestos fazem a diferença e
dão muito alento. Recordo-me
de há uns anos ter convidado
Sérgio Figueiredo, na altura
Presidente da Fundação EDP,
para uma apresentação na mi-
nha cadeira de Economia Afri-
cana num mestrado do ISEG.
Tratava-se do projeto do cam-
po de refugiados Kakuma, no
Quénia, na altura com 50 mil
pessoas, atualmente com mais
de 100 mil. Esta empresa (no
seu ramo das renováveis) ape-
trechou aquele campo em 2010
com 1500 lâmpadas públicas
solares eficientes e, sobretudo,
e este era o principal motivo do

convite, 4500 lanternas sola-
res recarregáveis distribuídas
a estudantes que, deste modo,
podiam estudar à noite. Parece
nada, não é? Felizmente, exem-
plos destes permitem a milha-
res de jovens qualificarem-se
e até aos mais altos níveis de
ensino. Mas, infelizmente,
grande parte deles acaba por
viver e exercer a sua profissão
fora do seu país de origem. A
razão que me levou a escrever
esta crónica partiu da leitura
recente de um livro acabado
de publicar "China's Trade and
Investment in África", por Al-
pha Lisimba. Mas quem é ele?
Um jovem que se doutorou na
Monash University, Melbour-
ne, na Austrália (nos rankings
mundiais está em 55 9 ). Natural
do Sudão do Sul, é um sobrevi-
vente da violenta guerra civil
(a sua família praticamente foi

morta). Jovem refugiado num
campo das Nações Unidas,
obteve, mais tarde, um visto
para a Austrália e realizou o

seu sonho. E ao concretizá-lo
afagou-nos a alma.
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