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ŽENSKE NA POTI K ENAKOSTI
V IZOBRAŽEVANJU

UVODNIK
Dr. Miroslav Cerar, minister za zunanje
zadeve

Najboljša naložba
na svetu

V svetovnem merilu deklice
na področju izobraževanja
ne zaostajajo več občutno
za dečki. V večjem številu
držav so jih po izobrazbi celo
že prehitele.
BISTRE GLAVE
Thomas Gringer Jakobsen

Danes veliko več deklic obiskuje šolo kot pred dvajsetimi leti.
Takrat je osnovno šolo obiskovalo 78 odstotkov, danes pa 88
odstotkov vseh deklic na svetu,
kot kažejo podatki Svetovne
banke, ki zbira statistične
podatke o svetovnem razvoju.
Med dečki delež znaša 90
odstotkov.
Veliko več deklic kot dečkov
danes po končanem osnovnošolskem nadaljuje z visokošolskim izobraževanjem. Leta 2002
je bilo na svetovni ravni v različne oblike visokošolskega izobraževanja prvič vpisanih v povprečju več žensk kot moških,
od takrat dalje pa prednost
žensk samo še narašča. V svetovnem merilu je danes sprejetih 112 žensk na 100 moških.
Koristi za vso družbo
Boljša izobrazba ne koristi
zgolj deklicam in ženskam.

Veliko pridobi tudi družba,
kajti izobražene ženske rodijo manj otrok, ki pa so bolj
zdravi in so tudi sami deležni
boljše izobrazbe. Izobražene
ženske imajo več možnosti
za prispevek k družbi in gospodarstvu. Vse to prispeva
k zmanjšanju svetovne revščine.
Velike razlike med
državami
Ob pregledu splošnih
statističnih podatkov za ves
svet se moramo vendarle

zavedati, da so precejšnje
razlike tako v posameznih
državah kot med državami.
Tako na primer znajo samo
štirje odstotki revnih mladih
žensk v severozahodnem delu
Nigerije brati in pisati. V
drugem delu Nigerije pa je
pismenih 99 odstotkov mladih
bogatih žensk.
Na splošno ima še vedno
manj kot deset odstotkov
mladih v Afriki visokošolsko
izobrazbo. Vseeno pa to
pomeni skoraj polovični
porast od leta 2000.

S HITRIMI
KORAKI
Mladi Kenijki
na poti v šolo
skozi Kibero,
največje
barakarsko
naselje
v Afriki.
Foto: Don Wilson
Odhiambo

Celovito vključevanje žensk in
deklic ter vlaganje v njihovo izobraževanje,
zdravje in dobrobit krepi družine, skupnosti Slovenija
ter družbe. Ena- postavlja
kost spolov in
enakost
krepitev vloge
spolov v
žensk dajeta
središče
ključen zagon
vsem vidikom
razvojnih
družbenega ra- projektov.
zvoja, pripomoreta k stabilnosti
in varnosti ter ustvarjata močnejša gospodarstva in odprto
družbo. Prav zato daje Agenda
2030 za trajnostni razvoj, zgodovinski dogovor sveta za odpravo revščine, zmanjševanje
neenakosti in zagotovitev trajnostnega razvoja, tako velik
poudarek doseganju enakosti
spolov ter krepitvi vloge žensk
in deklic. Slovenija postavlja
enakost spolov v središče razvojnih projektov v partnerskih državah, zato smo razvojno sodelovanje usmerili v
usposabljanja, ekonomsko
opolnomočenje žensk in deklic ter izboljšanje prehranske
varnosti. S svojimi prizadevanji soustvarjamo pozitivne
zgodbe v državah v razvoju.
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NAJPOMEMBNEJŠI
NAČRT NA SVETU
17 globalnih ciljev je načrt, ki so ga sprejele skoraj vse države sveta. Stremijo k reševanju mnogih
najbolj perečih izzivov na svetu do leta 2030. Eden od ciljev je zagotoviti enakost spolov. Med drugim
bomo odpravili nasilje nad deklicami in ženskami ter diskriminacijo deklic in žensk. Vsi bomo imeli
enake pravice in možnosti udejstvovanja v družbi – ne glede na spol. Več o cilju enakosti spolov si
lahko ogledate spodaj.

ODPRAVIMO LAKOTO
Z zagotavljanjem pravic žensk
je mogoče zmanjšati tveganje
lakote za milijone ljudi.

VSEM OMOGOČITI
DOSTOP DO SPOLNEGA
IN REPRODUKTIVNEGA
ZDRAVJA TER PRAVIC

Foto: freepik

Če bi bile ženske v svetu deležne enakega dostopa do sredstev kot moški, bi se, po podatkih Organizacije za prehrano
in kmetijstvo Združenih narodov, delež podhranjenih ljudi
na svetu lahko zmanjšal za 150
milijonov.
Med zaposlenimi ženskami
v najmanj razvitih državah jih
osem od desetih dela v poljedelstvu.
Po podatkih Svetovnega programa za hrano ženske v kmetijstvu pridelajo za 20 do 30 odstotkov manj kot moški.
To stanje je med drugim posledica tega, da ženske nimajo
enakega dostopa do povsem
osnovnih sredstev, kot so orodja za obdelavo zemlje, gnojila
in kakovostna semena. V nekaterih državah ženskam niti ni
dovoljeno dedovanje ali posedovanje zemlje. Četudi že imajo v lasti nekaj zemlje, pa na
splošno težje pridobijo bančno
posojilo, s katerim bi lahko
vlagale v razvoj svojega kmetovanja.
V večjem številu držav v razvoju so se že pojavile pobude,
s pomočjo katerih ženske ustanavljajo zadruge in organizacije za širjenje tako znanj ter
pravic kot tudi potrebnih sredstev. (TGJ)
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ZAGOTOVITI ENAKE
PRAVICE DO SREDSTEV
IN LASTNIŠTVA ZEMLJE
ODPRAVITI
DISKRIMINACIJO
ŽENSK IN DEKLIC

S POMOČJO TEHNOLOGIJE
OKREPITI PRAVICE IN
MOŽNOSTI ŽENSK

ODPRAVITI NASILJE
NAD ŽENSKAMI IN
DEKLICAMI TER
NJIHOVO IZKORIŠČANJE

SPREJETI ZAKONODAJO
IN POLITIKE ZA
SPODBUJANJE ENAKOSTI
SPOLOV

IZKORENINITI
PRISILNE POROKE
IN OBREZOVANJE
ŽENSK

CILJI

trajnostnega razvoja

Ikone: TROLLBÄCK+COMPANY og the new division

Ženske lahko
nahranijo
milijone

OVREDNOTITI NEPLAČANO
DELO V NEGI IN SKRBI
ZA DRUGE TER DELITI
ODGOVORNOST
V GOSPODINJSTVU

ŽENSKAM
ZAGOTOVITI
CELOVITO
VKLJUČENOST
NA VODSTVENIH
DELOVNIH
MESTIH IN
V PROCESIH
ODLOČANJA
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MAJHNE SPREMEMBE, TRAJNI UČINKI

Patricija Virtič

Z namenom izboljšati življenja
posameznikov in skupnosti nevladne organizacije izvajamo
projekte slovenskega mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki jih podpira Ministrstvo
za zunanje zadeve Republike
Slovenije. Skupaj prispevamo
k spoštovanju človekovega dostojanstva in trajnostni, pravični, vključujoči, varni ter uspešni prihodnosti za vse.
Albanija: Ustanovitev
ženske zadruge
Anisa je stara 27 let in je inženirka agronomije s specializacijo v kozjereji. Je ena izmed
redkih žensk iz vasice Qelez v
občini Puka na severu Albanije, ki je po dokončani srednji
šoli odšla na študij v Tirano.
A ko se je po končanem študiju
vrnila v domače kraje, ji pridobljeno znanje navkljub podeželskemu okolju ni pomagalo
pri pridobitvi primerne zaposlitve. Na koncu je v lokalni
trgovini prelagala škatle.
Sedaj je Anisa lokalna koordinatorica projekta Foruma
FER v Albaniji, ki je v prvi vrsti
namenjen izboljšanju položaja
žensk v podeželski Puki, najbolj revni in najbolj patriarhalni regiji Albanije. Anisa ne le
opravlja delo, ki je skladno z
njeno izobrazbo, temveč tudi
prestavlja meje v glavah prebivalcev glede tega, kaj je ženskam dovoljeno in kaj ne.
Tudi z njeno pomočjo bo v
Puki ustanovljena ženska zadruga, ki jim bo omogočila zaslužek, predvsem pa spoznanje, da ženske igrajo pomembno vlogo v družbi, tudi pri
njenem družbeno-gospodarskem razvoju. Več o projektu
na www.forumfer.org.

Foto: SLOVENSKA
karitas

Anisa
je lokalna
koordinatorica
projekta
slovenskega
mednarodnega
razvojnega
sodelovanja
Foruma FER, ki
je v prvi vrsti
namenjeno
izboljšanju
položaja žensk
v najbolj revni
in najbolj
patriarhalni
regiji Albanije.
Foto: Forum FER

AGNESA
je begunka
iz Kosova, ki
s pomočjo
različnih znanj,
pridobljenih
preko projekta,
financiranega
s sredstvi
slovenskega
zunanjega
ministrstva,
izdeluje izdelke
za prodajo.
Tako je postala
samostojna.
Foto:
HD ADRA Slovenija

Črna gora: Center za ženske
Romkinja Agnesa je 20-letna
begunka iz Kosova, ki že vrsto
let živi v begunskem taborišču
Konik v Podgorici v Črni gori. Z
družino je zatočišče iskala med
vojno na Balkanu. Kljub slabim
začetkom in stigmatiziranju, ki
bi marsikoga potrli, Agnesa
pravi, da ni pustila, da bi jo
okoliščine omejile. Svoje izjemne ročne spretnosti uporablja pri kvačkanju, pletenju, izdelovanju pričesk … Vse, česar
se loti z rokami, ji uspe.
Agnesa je vključena v program šivanja, katerega so 8.
marca 2018, na dan žensk, obiskale ženske iz mreže ADRA. Te
so, navdušene nad spretnostmi
tečajnic, z zasebnimi donacijami kupile šivalne stroje za vse
udeleženke. Tudi Agnesa je dobila svojega in s pomočjo različnih znanj, ki jih pridobiva
preko projekta Humanitarnega
društva ADRA Slovenija, izdeluje izdelke za prodajo. Postala
je samostojna in tako ni pod
pritiski, da se čimprej poroči,
kot njene vrstnice. Več o projektu na www.adra.si.
Bosna in Hercegovina:
Poklicna usposabljanja
Mirjana, žena in mati dveh
otrok iz območja Banja Luke,
ima po mnogih letih zopet možnost zaposlitve in s tem večje
samostojnosti: »Že dolgo želim
začeti z lastno poslovno dejavnostjo. Stara sem več kot 40 let
in nihče me noče zaposliti. Ko
nas je koordinatorica Caritas
BiH vprašala, kakšno poklicno
usposabljanje želimo, nas je se-

ličnih živil s čim večjo hranilno
vrednostjo kot tudi z vidika potreb posameznikov v različnih
življenjskih obdobjih. Preden
je bila vključena v projekt, ni
razmišljala o tem, kako pomemben vpliv ima neenakost
med spoloma na prehranjevalne navade in s tem zdravje ter
na kakovost življenja. Več o
projektu na www.forumfer.
org.

dem izrazilo željo, da bi se rade
naučile, kako izvajati catering.
Dobile smo dobro izobraževanje o pripravi hrane in poslovni organizaciji te dejavnosti.
Sedaj lahko začnemo same ...«
V Bosni in Hercegovini skoraj 70 % vseh brezposelnih
predstavljalo ženske, kar je pogosto posledica diskriminacije
in slabše možnosti izobraževanja. Mirjana je ena izmed 30
žensk, ki so dobile možnost poklicnega usposabljanja v sklopu projekta »Opolnomočenje
žensk v BiH«. Več o projektu na
www.karitas.si.

Ruanda: Učinkovitejša
raba naravnih virov
»Ime mi je Mukantabana
Clementine in sem vdova z
enim otrokom. Odkar sem
vključena v projekt Karitas,
sem prejela kozo, ki mi pomaga, da imam gnojilo in sedaj
lažje pridelam zelenjavo za
vsakdanjo prehrano družine.
Vključena sem tudi v skupino
20 članov, kjer vsak od nas v
skupno blagajno prispeva 300
ruandskih frankov na teden. Iz
nje sem si avgusta letos izposodila 6.000 frankov in kupila prvo kokoš, ki že nese vsaj štiri
jajca na teden. Nekaj jih prodam na trgu, da bom vrnila posojilo in nato začela tudi služiti
za preživetje. Včasih pa si kakšnega privoščiva tudi z otrokom.« Clementine, ki je že izboljšala pogoje za trajnostno
preživetje svoje družine, je
predstavnica ene izmed 600
ranljivih družin, vključenih v
projekt učinkovitejše rabe naravnih virov v okrožju Karongi
v Ruandi, kjer ljudje večinoma
živijo od pridelanega na koščku
zemlje. Več o projektu na
www.karitas.si.

Uganda: Zagotavljanje
prehranske varnosti
V Ugandi je več kot milijon in
pol beguncev. Nekateri živijo v
begunskih taboriščih, drugi pa
so urbani begunci.
Ena izmed njih je Jackie, ki
prihaja iz Ruande in prebiva
v kraju Ndejje, v bližini glavnega mesta Kampale. Mineva
drugo leto, odkar je vključena
v FER-ov projekt namenjen zagotavljanju prehranske varnosti v Ugandi, ki je vedno bolj
prizadeta zaradi podnebnih
sprememb.
S pomočjo projekta ima
Jackie dostop do njive, kjer prideluje krompir, kasavo, zelenjavo in v zadnjih mesecih tudi
sadje. Poleti je bil na njivi zgrajen vodnjak, ki omogoča dostop do pitne vode tudi za
Jackie in njene otroke.
Naučila se je kmetovanja,
predvsem pa je spoznala pomen raznolike prehrane tako z
vidika potrebe po uživanju raz-
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DOBRE PRAKSE

Mirjana je ena
izmed 30 žensk,
ki so dobile možnost poklicnega
usposabljanja v
sklopu projekta
»Opolnomočenje
žensk v BiH«.

foto: forum fer

Tudi Slovenija prispeva
k bolj uravnoteženemu in
pravičnemu svetovnemu
razvoju. Prevzela je
soodgovornost za odpravo
revščine in doseganje
enakosti spolov ter
trajnostnega razvoja.
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19.800

milijard evrov

možnega dobička,
če se deklicam
po svetu zagotovi
dvanajstletno šolanje

2017

Vir: Svetovna banka

38,8

milijonov

ŽENSKAM VEČ MOČI
PREMIKI
Thomas Gringer Jakobsen

V zadnjih desetih letih so
ženske v svetu pridobile več
političnega vpliva. Danes
ženske zasedajo že skoraj
četrtino parlamentarnih
sedežev po svetu. V zadnjem
desetletju se je delež žensk v

parlamentih povečal s 17,8
odstotka v letu 2007 na 23,6
odstotka v letu 2017.
Novo stanje med drugim
odseva določene spremembe
v večjem številu arabskih
držav. Na primer, v Saudovi
Arabiji se je delež žensk v
parlamentu povzpel z nič na
19,9 odstotka. V Jordaniji 29
odstotkov ministrskih

več žensk danes
uporablja kontracepcijo kot leta 2012

Delež žensk
v parlamentu

položajev v novi vladi zasedajo ženske, v Tuniziji pa
so ženske letos dobile 47
odstotkov sedežev v mestnih
svetih.
Čeprav dejanskega političnega vpliva ni mogoče vedno
meriti zgolj na osnovi števila
parlamentarnih sedežev,
podatki nakazujejo razvoj v
smeri večje enakosti spolov.

Vir: FP2020
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KAJ SO NAJBOLJŠE
NOVICE IZ SVETA?

V SLOGI JE MOČ

Če bi le poznali nekaj
močnih tipov, ki bi nam
priskočili na pomoč …

Najboljše novice iz sveta so neodvisen
medij, aktiven na področjih konstruktivnega
novinarstva in kampanj. Pišemo o napredku
in rešitvah svetovnih izzivov.
Naše delo temelji na ciljih trajnostnega
razvoja, ki med drugim stremijo k izkoreninjenju skrajne revščine, zmanjšanju globalne neenakosti in boju proti podnebnim
spremembam.
Verjamemo, da nas natančni podatki
motivirajo in spodbudijo k delovanju. Več
lahko preberete na:
www.worldsbestnews.org
www.sloga-platform.org.
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