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Razmišljanje o nepismenosti
Maja Ahac, Humanitarno društvo ADRA Slovenija
Ana. Deklica, ki je bila zaljubljena v knjige. Njena obsedenost z branjem se je
skoraj končala s požarom. Sredi noči je namreč brala knjige tako, da je z odejo
pokrila sebe, svečo in knjigo. Za siroto, ki je izgubila mamo zaradi lakote po prvi
svetovni vojni, so bile knjige sanjski svet, v katerega se je zatekla po celodnevnem
delu na kmetiji. Obiskovanje šole je bilo rezervirano samo za premožnejše. Ker
je bila Ana vedoželjna, so ji izjemoma dovolili redke obiske pouka. Naučila se je
brati in pisati.
Pismenost je ključna veščina in ključno merilo izobraženosti prebivalstva. Na
svetu je še vedno 750 milijonov ljudi, starejših od 15 let, ki ne znajo brati in pisati.
V zadnjih dveh stoletjih je pismenost drastično narasla. Leta 1820 je samo 12 %
prebivalcev znala brati in pisati. Danes je skoraj obratno. Nepismenih ostaja 17
% prebivalcev.
Ana je tik po izbruhu druge svetovne vojne v rokah pestovala prvorojenca. Videti
je bilo, da se bo zgodba ponovila. Zaradi lakote je skoraj izgubila življenje. Vsak
košček hrane je prihranila za otroke, zanjo ni ostalo skoraj nič. Tokrat je bilo
življenje na Anini strani. Vsi so preživeli. Težko. Otroci so začeli obiskovati šolo.
Naučili so se brati in pisati. Vzljubili so knjige. Brali so jih tudi ponoči. Kot Ana. Z
odejo preko glave.
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Celotno razmišljanje si lahko preberete na zadnji strani novičnika.
V konzorciju v okviru projekta Trajnostno. Lokalno. Globalno. smo združeni
Društvo Humanitas, Zavod Global, Inštitut za afriške študije, Zavod Voluntariat,
Kulturno izobraževalno društvo PiNA, Mirovni inštitut, Humanitarno drušvo
ADRA Slovenija, Umanotera, Društvo Focus, Amnesty International Slovenije,
Društvo za združene narode za Slovenijo, Človekoljubno društvo Up Jesenice,
Zveza prijateljev mladine Slovenije, Pravno informacijski center - PIC, Zavod
Povod, Slovenska karitas, Slovenska filantropija, Ekvilib inštitut, Zavod Tri in
platforma SLOGA.
Projekt financira ministrstvo RS za zunanje zadeve.
Vsebine, izražene v novičniku, so v izključni odgovornosti
avtorjev.

…in še veliko več
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Usposabljanje o podnebnih spremembah
Umanotera, Gaja Brecelj
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj v okviru projekta Klima za
podnebje vabi na brezplačno usposabljanje o podnebnih spremembah – kaj o
njih vemo in kako k blaženju in prilagajanju spodbujati mlade, ki bo 16.
oktobra 2018 v Mariboru in 23. oktobra 2018 v Kopru (obvezne prijave so že
odprte).
Usposabljanje bo sestavljeno iz multimedijskega predavanja, ki je namenjeno
celostnemu razumevanju koncepta trajnostnega razvoja in osvetlitvi podnebnih
sprememb kot enega od ključnih civilizacijskih izzivov, ter delavniškega dela za
razvoj mladinskih projektov na temo podnebnih sprememb.
Posebej vabljeni:
• če želite poglobiti svoje poznavanje problematike podnebnih
sprememb,
• če bi vam koristila gradiva in učni pripomočki za delo z mladimi na
področju podnebnih sprememb,
• če želite, da v vašem učnem okolju izvedemo predavanje in delavnico za
mlade o podnebnih spremembah,
• če boste v tem šolskem letu mentor mladinskih projektov (na temo
podnebnih sprememb),
• če vas zanimajo navdihujoči primeri podnebju prijaznih aktivnosti in
zagovorniških mladinskih projektov iz drugih okolij,
• če bi pri mentorskem delu potrebovali podporo ekipe Umanotere in
drugih mentorjev.
Udeleženci ob koncu usposabljanja prejmejo potrdilo o udeležbi. Več informacij
in obvezne prijave so v vabilu in na spletni strani www.umanotera.org.

Ponudba delavnic globalnega učenja
Humanitas, Tina Trdin
O naši prenovljeni ponudbi delavnic globalnega učenja smo že pisali. Ogledate
si jo lahko tukaj. Sporočamo, da imamo na voljo še nekaj brezplačnih izvedb
modula Križišča kultur v decembru.
Za kakršnakoli vprašanja in povpraševanje nam piši na tina@humanitas.si.
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Delavnica "Povsem običajne stvari?"
Društvo za Združene narode za Slovenijo, Boštjan Jerman

Kar nekaj predmetov, ki so ‘preživeli’ to uničenje, se lahko posamezniku na
prvi pogled zdi banalnih, saj so to pogosto vsakdanje, običajne stvari. Kljub
temu so ti predmeti, ki so ostali, sledovi preteklosti; imajo lahko poseben,
globok pomen. V naši interakciji z avtentičnimi predmeti se lahko zgodi, da
ustvarimo prostor za avtentično srečanje s preteklostjo.
Lekcija je namenjena predvsem učencem v šolah. Približa jim zgodovino
holokavsta skozi majhen čevelj - ‘povsem običajno stvar’. Cilj lekcije je, da
sodelujoči razvozlajo zgodbo lastnika čevlja, ki postane subjekt razumevanja
preteklosti.
Več
informacij:
Društvo
za
Združene
Slovenijo, info@unaslovenia.org ali 040 569 001.

narode

za

“Evropa, čas je, da prenehamo biti odvisni od
rasti”
Sloga Platforma
V Bruslju 18. in 19. septembra poteka prelomna konferenca Post-Growth
2018, ki združuje znanstvenike, politike in oblikovalce politik. Namen dogodka,
ki ga organizirajo poslanci petih različnih političnih skupin Evropskega
parlamenta, skupaj s sindikati in nevladnimi organizacijami, je preučiti
možnosti za ‘post-rastno gospodarstvo’ v Evropi. Zaskrbljeni znanstveniki s
področij družboslovja in naravoslovja iz vseh 28 držav EU v pismu pozivajo
Evropsko unijo, njene institucije in države članice naj premislijo o odvisnosti
od rasti.
Zadnjih sedem desetletij je bila rast BDP najpomembnejši gospodarski cilj
evropskih držav. Toda z rastjo naših gospodarstev se je povečal tudi naš
negativni vpliv na okolje. Zdaj človeštvo že presega meje varnega operativnega
prostora na Zemlji in nič ne kaže, da bi se gospodarstvo razdruževalo od
uporabe virov ali onesnaževanja, vsaj ne v zadostnem obsegu. Danes za
reševanje družbenih problemov v evropskih državah ne potrebujemo več
večje rasti, temveč bolj pošteno porazdelitev dohodka in že ustvarjenega
bogastva.
Nadaljevanje zapisa preberite na tej povezavi.
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Sodobne vizualne tehnologije pritegnejo
mlade k temam globalnega učenja
Amnesty International, Samo Selimović
Amnesty International Slovenije v šolskem letu 2018/19 na srednjih šolah po
Sloveniji izvaja delavnice o človekovih pravicah s pomočjo 3D očal, ki mlade
popeljejo skozi begunsko taborišče, vojno območje ali pa v zapor, a na srečo
samo v virtualnem in ne v resničnem svetu. S pomočjo sodobne tehnologije
udeleženke in udeleženci v varnem okolju izkusijo majhen delček situacije, v
kakršnih se znajdejo ljudje po svetu, ki so jim kršene človekove pravice. Za
naročilo brezplačne delavnice in več informacij obiščite spletno stran Šole
človekovih pravic.

Dan brez nakupov 2017
Focus, Darja Valenčič
Dan brez nakupov (letos 24. 11.) je nastal kot opozorilo na
prekomerno potrošnjo. Pozivamo, da ta dan porabite za kaj drugega kot
nakupovanje in na ta način opozorite na probleme potrošništva. Nekatere
organizacije, ki ozaveščajo o prekomerni potrošnji in nudijo alternative, bodo
izvajale različne aktivnosti. Lahko se jim pridružite ali sami organizirate akcijo, se
udeležite dogodka, ali preprosto povabite prijatelje na čaj namesto
nakupovanja. Počnite kar koli prijetnega, le nakupovanju se odrecite! Sledite
nam na FB, če se želite aktivno priključiti pa se pridružite tej FB skupini.
Letošnji dan brez nakupov poteka pod geslom: Več kot trošiš, manj živiš (The
More
You
Consume,
the
Less
You
Live).
Prednovoletna nakupovalna norija je že pred vrati. Črni petek traja po dva tedna
ali več. Ob tem si velja zapomniti, da nas nakupovanje kot tako ne bo nikoli
osrečilo. Lahko nam dvigne razpoloženje za nekaj ur, morda celo nekaj dni.
Vendar na koncu ugotovimo, da so stvari, ki so resnično pomembne in jih imamo
(ter zanje skrbimo) povezave, prijatelji, družina, izkušnje, čisto in zdravo okolje.
Pridružite se milijonom ljudi v več kot 60 državah, ki bomo ta dan preživeli brez
nakupov.
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Očistimo Slovenijo 2018
Društvo up Jesenice
15. septembra smo se pridružili vseslovenski akciji Očistimo Slovenijo in skupaj
s prosilci za mednarodno zaščito čistili obrežje reke Save v Ljubljani.
Tako kot v zadnji akciji leta 2012 je projekt Očistimo Slovenijo tudi tokrat
organiziran v sklopu globalne pobude Očistimo Svet 2018 (World Cleanup Day
2018). Slovenski prostovoljci so bili tudi tokrat del večmilijonske množice, ki so
čistili svojo državo. Cilj globalnega projekta je bil združiti 5 % prebivalstva iz 150
držav v največji čistilni akciji, ki je v vseh državah potekala prav na isti dan. 15.
septembra smo se nacionalni akciji Očistimo Slovenijo, v organizaciji društva
Ekologi brez meja pridružili skupaj s 25-imi prosilci za mednarodno zaščito. Za
mnoge izmed njih je to pomenil prelomni dogodek, saj so z mirnimi,
združevalnimi in pozitivnimi učinki prispevali k globalni pobudi Očistimo svet.
Kampanja, ki je bila presežek inovativnosti je vodila v resnična izboljšanja, ne le
na področju odpadkov, temveč tudi na področju ekološkega osveščanja,
solidarnosti, medkulturnega povezovanja in empatije.
V čistilni akciji smo se pridružili skupini prostovoljcev trgovske verige Hofer in
dijakom Gimnazije Poljane, s katerimi smo očistili nabrežje reke Save v Mostah
v Ljubljani. Namen akcije je bila spodbuda prosilcem za mednarodno zaščito, da
bi tudi oni ustvarjali manj odpadkov, jih bolje ločevali in omogočali njihovo
ponovno uporabo.
Udeležbe na tovrstnih dogodkih organiziramo v sklopu projekta "Pomoč pri
nastanitvi in oskrbi prosilcev za mednarodno zaščito 2018-2020", ki ga
financirata Sklad za azil, migracije in vključevanje ter Proračun RS.

Voluntariat je čistil
Zavod Voluntariat, Viktorija Kos
Tudi na Voluntariatu smo se s Klubom prostovoljcev pridružili vse svetovni akciji
Očistimo Slovenijo (World Clean Up day), v sklopu katere smo 4.9.2018 na
Lavrici popisovali odlagališča, da bi se lahko na sam dan akcije še bolj učinkovito
čistilo. V soboto, 15.9. pa smo se pridružili sami akciji »Še zadnjič« v Črnučah.
Skupaj s prostovoljci smo nabrali kar precej smeti, ki jih ljudje odlagamo in
puščamo v naravi. Lepo je bilo videti različne generacije in ljudi z vseh vetrov
na kupu in kako se s skupni trud očistiti odpadke iz narave. Zdaj ko smo očistili,
pa se bomo potrudili še, da odpadkov proizvedemo čim manj, ne samo, da jih
odložimo v pravo kanto za smeti.
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V tednu vode ADRA Slovenija izvajala delavnice
globalnega učenja
Sloga platforma
Humanitarno društvo ADRA Slovenija je v tednu vode, ki je potekal med 26. in 31.
avgustom, izvedlo delavnice globalnega učenja na temo čiste pitne vode in
njenega pomanjkanja ter ustreznih sanitarij. Delavnice, ki so del projekta
Trajnostno. Lokalno. Globalno., so potekale v luči uresničevanja šestega cilja
trajnostnega razvoja. Niza delavnic, ki so potekale na Ptuju in v Dupleku, se je
udeležilo
več
kot
60
otrok
in
mladostnikov.
Društvo za Združene narode za Slovenijo, Boštjan Jerman

Delavnica "Povsem običajne stvari?"

Kar nekajnarodi,
predmetov,
ki so ‘preživeli’
to uničenje,
na prvi
Združeni
mednarodna
organizacija
v katerisejelahko
193 posamezniku
držav, so sprejeli
cilje
pogled
zdi
banalnih,
saj
so
to
pogosto
vsakdanje,
običajne
stvari.
Kljub
temu
do 2030, ki naslavljajo probleme v svetu in jih želijo odpraviti. S temi ciljisose
ti predmeti,
ki sodostojno
ostali, sledovi
imajo
lahko
poseben,
trudimo
zagotoviti
življenjepreteklosti;
za vse ljudi na
svetu.
ADRA
Slovenijaglobok
seje na
pomen.
V
naši
interakciji
z
avtentičnimi
predmeti
se
lahko
zgodi,
daviri.
ustvarimo
delavnicah posvetila vodi, dostopu do vode in varčevanju z vodnimi
prostor za avtentično srečanje s preteklostjo.
Lekcija je namenjena
predvsem
Nadaljevanje
zapisa preberite
na tejučencem
povezavi. v šolah. Približa jim zgodovino
holokavsta skozi majhen čevelj - ‘povsem običajno stvar’. Cilj lekcije je, da
sodelujoči razvozlajo zgodbo lastnika čevlja, ki postane subjekt razumevanja
preteklosti.

Igra 17 korakov do enakosti

Več informacij:
Sloga
platformainfo@unaslovenia.org ali 040 569 001.
V sklopu Kampanje za boj proti neenakosti (#FightInequalities) so razvili igro
“17 korakov do enakosti”, ki si jo lahko brezplačno prenesete. Vsakič, ko igralec
vstopi na igralni polje, mora odgovoriti na vprašanje, povezano z zgodbo o
neenakosti. Za vsak cilj trajnostnega razvoja je več zgodb. Napreduje ali
nazaduje se zaradi privilegijev ali neenakosti.
Igra sledi logiki tipične igre “kače in lestve”. Vsak igralec vrže kocko in napreduje
tako, da sledi puščicam na igralni plošči. Če pridejo do polja, kjer je lestev,
napredujejo, kot privilegij. Če pristanejo na polju s kačo, se bodo obrnili in trpeli
zaradi neenakosti. Vsakič, ko igralec vstopi na igralni polje, mora odgovoriti na
vprašanje, povezano z zgodbo o neenakosti. Za vsak cilj trajnostnega razvoja je
več zgodb. Če igralec pravilno odgovori, nadaljujte z metanjem kocke, če ne, je
na vrsti naslednji igralec. Vso srečo!
Igro lahko prenesete tu.
Zgodbo lahko v različnih jezikih,
povezavah: DE, FR, GR, IT, LI, SI.

tudi

slovenščini,

prenesete

na
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LUNA na Festivalu LUPA
Društvo up Jesenice
V okviru projekta "Pomoč pri nastanitvi in oskrbi prosilcev za mednarodno
zaščito" smo soustvarjali 18. Festival slovenskih nevladnih organizacij LUPA.
13. septembra smo v okviru projekta "Pomoč pri nastanitvi in oskrbi prosilcev
za mednarodno zaščito 2018-2020" soustvarjali 18. Festival nevladnih
organizacij LUPA, ki je potekal na Prešernovem trgu v Ljubljani. Na stojnicah se
je predstavilo 120 organizacij, z živim programom in delavnicami pa že več kot
30 društev, nevladnih zavodov in ustanov.
Društvo UP se je predstavilo s plesno skupino LUNA, ki deluje v azilnem domu
na Viču v Ljubljani, sestavlja pa jo skupina otrok, prosilcev za mednarodno
zaščito. Zaplesali so ob ritmih znane skladbe Policemen. Skupino vodi
koreografinja in pedagoška sodelavka Aida Silić.
Z živim kulturnim vložkom smo na Festivalu Lupa k vsestranskemu uveljavljanju
načel pluralnosti in demokracije, trajnostno naravnanemu družbenemu
razvoju, porastu družbene blaginje, socialne enakosti in kakovosti življenja.

Moja revolucija na Dunaju
Živa Kavka Gobbo, Focus
V okviru projekta Moja revolucija: 1917/18 – refleksije za današnjo mladino,
se odpravljamo na drugi delavniški del na Dunaj. Mladi iz Slovenije, Poljske,
Italije in Avstrije bodo staknili glave skupaj in pripravljali mladinski manifest,
ki ga bomo novembra predali v Evropskem parlamentu v Bruslju. Po prvem
delu delavnic v Bologni so mladi ustvarili svoja sporočila na kreativne načine.
Bodisi preko videa:
Moja revolucija: https://youtu.be/SfNCIycnTAY
Dobre novice iz sveta: https://youtu.be/EYKNvWx_Hi8
kot preko stripa: (v priponki) in gledališke igre.
Več o srečanju bo na voljo na spletni strani: www.focus.si
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Kriza biotske raznovrstnosti lahko pripelje do
velike izgube hrane
Sloga Platforma
Izguba habitata je ključni dejavnik za izumrtje biotske raznovrstnosti. Nove
raziskave so pokazale, da kriza biotske raznovrstnosti lahko pripelje do velike
izgube hrane. Vsak dan je potrebno nahraniti približno 386.000 novih ust, v istih
24 urah pa znanstveniki ocenjujejo, da je izumre med eno in stotimi vrstami. Za
reševanje krize biotske raznovrstnosti moramo najti način, kako dati naravi več
prostora.
Nova raziskava, objavljena v Nature Sustainability, je pokazala, lahko izgubljamo
veliko hrane – ampak koliko, je res odvisno od tega, kako smo se odločili, da
izkoristimo naravni prostor. Če bi tega pravilno izkoristili, bi lahko pomenilo, da
bi morali ponovno premisliti, kako izvajamo kmetijstvo in ohranjanje narave.
Kmetijstvo in naselja že pokrivajo 37 odstotkov Zemljinega kopnem brez ledu,
tako da je težko našli način, da bi pol planeta rezervirala za ta namen na način,
ki spoštuje potrebe drugih vrst, ne da bi izgubili nekaj naših kmetijskih zemljišč.
Preberite nadaljevanje na tej povezavi.

Zabeležite si datum
Društvo Humanitas
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Natečaj Evropa v šoli

Še več novic
in dogodkov
je dostopnih
na spletni
strani
platforme
Sloga in na
spletnih
straneh
partnerskih
organizacij
(glej seznam
na naslovni
strani).

Zveza prijateljev mladine Slovenije
Zamisel o združeni Evropi, Evropi miru in blaginje, je nastala med drugim tudi zato,
da ne bi nikoli več prišlo do strahotnih dogodkov, ki smo jim bili priča v zgodovini.
Le če si bomo posamezniki, narodi in države prizadevali ohrani mir, poveča
blaginjo, krepi medsebojno solidarnost in sožitje ter razvija demokračno ureditev
s spoštovanjem človekovih pravic vsakogar, bomo presegli stoletne konflikte in
sprejeli izzive prihodnosti.
Razvoj naše celine je odvisen predvsem od nas, prebivalcev Evrope, zlas od
mladih. Temeljni cilji natečaja so prispeva k ustvarjalnemu soočenju z družbenimi
problemi, s katerimi se spopadamo doma, v Evropi in svetu, ter krepitev
medsebojnega razumevanja, strpnos in solidarnos. S pridobivanjem novih znanj
in vedenj ter spodbujanjem kričnega odnosa do dogajanj v ožjem in širšem okolju
si želimo v okviru natečaja prispeva k razvijanju ustvarjalnos, zmožnos
samostojnega, kričnega mišljenja in presojanja mladih. Poleg tega je cilj natečaja
tudi spodbujanje doživljanja in izražanja na vseh področjih umetnostnih zvrs, zlas
na jezikovnem, likovnem, fotografskem in video področju.
Publikacijo o natecaju si poglejte na tej povezavi.

Nov Slogopis o globalnem prostovoljstvu: samo
dobri nameni ne zadoščajo
Sloga Platforma

Vabljeni k
branju!

V septembru je platforma SLOGA izdala 28. številko Slogopisa na temo globalnega
prostovoljstva, ki predstavlja (globalno) prostovoljstvo v okviru razvojnega
sodelovanja in humanitarne pomoči Slovenije, načela globalnega prostovoljstva
ter pomen globalnega učenja v globalnem prostovoljstvu, pobudo Prostovoljci
Evropske unije (EU) za humanitarno pomoč in izkušnje organizacij ter zgodbi s
terena, pa tudi razvoj prostovoljstva v Sloveniji in moč prostovoljstva za krepitev
odprtih družb. Vec si preberite na tej povezavi. Obenem pa ste vabljeni tudi k
soustvarjanju prihodnje stevilke.
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Age svetovni dan človekovih pravic obeležuje s
kampanjo proti starostni diskriminaciji
Sloga Platforma
Evropska platforma starejših – AGE letošnji svetovni dan človekovih pravic
obeležuje s kampanjo proti proti starostni diskriminaciji. Skupaj z drugimi NVO bo
zagnala sedemdeset dni trajajočo kampanjo proti starizmu oziroma diskriminaciji
oseb na podlagi njihove starosti. Kampanja bo potekala med 1. oktobrom 2018,
mednarodnim dnevom starejših in 10. decembrom 2018, 70. obletnici
mednarodnega dneva človekovih pravic.
Več informacij o kampanji in o tem, kako jo lahko podprete, najdete na spletni strani
platforme AGE.

Osem južnoafriških žensk, ki uporabljajo plastiko
za spodbujanje sprememb v skupnostih
Sloga Platforma
V današnjem svetu se proizvodnja plastike močno širi, plastika je po navadi
namenjena enkratni uporabi in plastični odpadki končajo na odprtih odlagališčih, v
oceanih ter ob cestah. Nedvomno so plastični odpadki trenutno med
najpomembnejšimi temami, ki vplivajo na okolje in zdravje ljudi. Vendar lahko
odpadki spreminjajo življenja ljudi, kar kažejo zgodbe osmih žensk iz Južne Afrike, ki
jih predstavlja Global Citizen. O njihovih zgodbah preberite tukaj.

9 dejstev, ki jih niste vedeli o vodi
Sloga Platforma
Ob začetku svetovnega tedna vode, ki je potekal med 26. in 31. avgustom, je UNICEF
razkril 9 presenetljivih, a pomembnih, dejstev o vodi. Ta je skupaj s Svetovno
zdravstveno organizacijo predstavil v posebnem poročilu o globalnem stanju na
področju pitne vode, sanitarij in higiene v šolah in s tem povezanim
uresničevanjem ciljev trajnostnega razvoja. Letošnji svetovni teden vode se je
osredotočal na samo osnovo našega obstoja: ekosisteme, od katerih je odvisno
življenje in kritično vlogo vode, ki je pomembna za funkcioniranje teh ekosistemov.
Potekal je pod sloganom pod sloganom Voda, ekosistemi in razvoj človeštva.
Voda je ključna za življenje, pa vendar jo pogosto napačno dojemamo kot
samoumevno dobrino, ki je dostopna vsem. UNICEF-ovo poročilo poudarja, da je
čista pitna voda izjemno pomembna tudi na področju izobraževanja.
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Čeprav se pismenost drastično zvišuje, prav tako tudi dostop do osnovnega
izobraževanja, so pred globalno skupnostjo še vedno veliki izzivi. V državah v
razvoju je pomanjkljiv dostop do izobraževanja ena največjih ovir napredka in
razvoja družbe. Samo v Nigeriji je pismenost med mladimi še vedno redka. Samo
3 6% mladih med 15 in 24 letom zna pisati in brati.
Ker Ana zaradi revščine in vojne nikoli ni imela možnosti obiskovati pouka, se je
odločila, da bo skrb za šolanje otrok na prvem mestu v njenem življenju. S
soprogom sta naredila domačo knjižnico, kjer so svetovni klasiki dobili svoje
stalno mesto. Vsi otroci so dokončali vsaj srednjo šolo. Njena hči je bila prva v
družini, ki je uspešno zaključila študij na fakulteti.
Cilji trajnostnega razvoja stremijo k temu, da bi do leta 2030 večina svetovnega
prebivalstva znala brati in pisati. Dve tretjini svetovnega nepismenega
prebivalstva predstavljajo ženske. Ko se ljudje naučijo brati in pisati, dejansko
pomagajo sebi in družbi, v kateri živijo. Zaradi tovrstnega znanja se namreč
znižuje stopnja kriminala, revščina in nasilje, izboljšuje se zdravje, povečuje
zaposlovanje.
Kako povečati stopnjo pismenosti na svetu? O tem so se na nedavnem forumu
Univerze Oxford pogovarjali strokovnjaki za izobraževanje in zagovorništvo.
Marca 2018 so izdali naslednja priporočila za zvišanje pismenosti:
– Potrebno je vlagati v vseživljensko izobraževanje odraslih.
–
Opismenjevanje
je
potrebno
poučevati
v
materinščini.
– Ni dovolj razdeljevati knjig, potrebno je spodbujati pristno ljubezen do knjig.
– Opismenjevanje je potrebno vključevati tudi v druge razvojne programe.
– Za opismenjevanje je potrebno uporabljati tehnologijo, vendar na pameten
način.
Anina vnukinja je natančno sto let po rojstvu male Ane sodelovala pri otvoritvi
osnovne šole v eni najrevnejših držav sveta. Šola vsako leto omogoča
pridobivanje znanja petstotim otrokom. Z osvojenim znanjem si otroci tlakujejo
pot v boljšo in bolj zdravo prihodnost. Vsepovsod.

Maja Ahac, Humanitarno drustvo ADRA Slovenija

