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DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 
INCLUSIVA NO AFEGANISTÃO 

PAÍS: Afeganistão 

TEMA:  Crianças e educação; deficiência  

ABORDAGENS DE ADVOCACY: Funcionários governamentais: lobby; funcionários 
governamentais: reuniões com 

 

A exclusão começa cedo na vida. Para que as crianças evitem o ciclo da pobreza e as restrições da 
deficiência e tenham uma chance de independência futura, elas precisam de uma educação que as 
apoie. A organização parceira da Tearfund, Serve, tem trabalhado há muitos anos para garantir que 
as crianças com deficiência no Afeganistão tenham acesso a uma educação de melhor qualidade. 
O programa de Capacitação e Mobilização de Pessoas Afegãs com Deficiência (EMAD - Enabling and 
Mobilising Afghan Disabled) da Serve tem procurado empoderar crianças, especialmente as crianças 
com deficiência auditiva e visual. 
 
Nos últimos anos, a Serve tem trabalhado de forma mais específica em uma política de educação 
inclusiva nacional em parceria com outras organizações. Seu diretor de Deficiências foi convidado a 
participar de reuniões para tratar de políticas com o Ministério da Educação, o que posteriormente 
fez com que a Serve se tornasse uma agência líder na elaboração da política de educação inclusiva. A 
política foi formalmente aprovada pelo Ministro da Educação e traduzida para o inglês, o dari e o 
pashto, com 2000 cópias impressas e distribuídas entre diversas organizações por todo o país. 
 
Desde que a política foi assinada, a Serve desenvolveu ainda mais o trabalho do programa EMAD em 
escolas-modelo para a educação inclusiva na província de Cabul. Cada escola possui treinadores-
mestres para Braille, língua de sinais e educação inclusiva, bem como um Comitê Consultivo de 
Educação Inclusiva, composto por funcionários, alunos, pais e membros da comunidade. 
 
O Ministério da Educação agora trabalha de forma mais estreita com a Serve a fim de treinar seus 
professores em educação inclusiva e já solicitou o apoio da organização para assegurar que a política 
pública nacional seja implementada em âmbito local. 


