DE CE TREBUIE SĂ ATRAGEM ATENŢIA ASUPRA IMPORTANŢEI
EDUCAŢIEI PENTRU FEMEI ŞI FETE, ÎN ROMÂNIA?
•

Pentru că un nivel scăzut de educaţie expune fetele şi femeile unui risc
crescut de a deveni victime ale traficului de fiinţe umane.

•

Deoarece studiile influenţează direct egalitatea de şanse a femeilor în
ceea ce priveşte accesul pe piaţa muncii. Astfel, în absenţa studiilor
superioare, femeile au şanse semnificativ mai reduse decât bărbaţii de
a intra pe piaţa muncii.

•

Deoarece statisticile indică o participare netă la educaţia obligatorie
mai redusă în cazul fetelor, iar analfabetismul afectează de peste două
ori mai multe femei decât bărbaţi.

•

Pentru că femeile reprezintă aproape 70 % dintre persoanele cu vârsta
peste 12 ani care nu au absolvit nici măcar şcoala primară.

•

Deoarece nivelul de educaţie a mamelor influenţează direct riscul de
abandon, starea de sănătate a copiilor, dar şi reuşita şcolară a acestora.

LUAŢI PARTE LA „MAREA POVESTIRE”
Milioane de oameni din întreaga lume vor lua parte la „Marea Povestire”.
În România, sute de unităţi de învăţământ s-au alăturat ediţiei 2011 a Campaniei
Globale pentru Educaţie. Pe durata Săptămânii Globale de Acţiune (2-8 mai 2011),
elevi, cadre didactice şi membri ai comunităţilor locale
•

dezbat probleme legate de educaţia pentru fete şi femei,

•

citesc şi discută despre poveştile de viaţă ale unor fete şi femei pentru care
educaţia a reprezentat cheia reuşitei în viaţă, dar şi mărturii ale unor fete şi femei
al căror destin a fost marcat de lipsa accesului la educaţie,

•

participă la Lecţia „Marea Povestire”,

•

transmit factorilor de decizie mesajele şi opiniile lor cu privire la măsurile care
trebuie luate pentru a asigura o educaţie de calitate pentru toţi copiii.

•

Organizaţia Salvaţii Copiii (coordonator naţional)

•

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

•

Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională

•

•

Centrul Romilor pentru Intervenţie Socială şi Studii „Romani Criss”

•

Centrul Educaţia 2000+

•

Centrul pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională „Step by Step”

•

•

Dezvoltarea, reglementarea şi promovarea programelor tip
„A doua şansă”, astfel încât persoanele (mai ales fetele şi femeile) care
nu au frecventat şcoala sau şi-au abandonat timpuriu educaţia să fie
informate cu privire la aceste alternative , să aibă acces la ele şi să fie
încurajate să-şi completeze educaţia obligatorie.
Dezvoltarea şi sprijinirea serviciilor de asistenţă educaţională şi
consiliere, în special la nivelul comunităţilor şi grupurilor vulnerabile.

Povestire

Parteneri:

ÎN ACEST AN, ÎN ROMÂNIA, DORIM SĂ PROMOVĂM ADOPTAREA
URMĂTOARELOR MĂSURI:
Punerea în practică a unui mecanism de colaborare inter-instituţională
care, la nivel local, să asigure înscrierea la şcoală şi participarea la
educaţia obligatorie a tuturor copiilor de vârstă şcolară.

MAREA

•

Ovidiu Rom

•

World Vision România

•

Federaţia Naţională a Asociaţiilor de Părinţi – Învăţământ Preuniversitar

•

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ

Este un drept!
Fă-l să fie drept!
Educaţie pentru
fete şi femei!

Pentru informaţii suplimentare cu privire la Campania Globală pentru Educaţie:
www.salvaticopiii.ro
e-mail: salvaticopiii.gce@gmail.com
Tel./fax: 021/311. 75.96

Saptamana Globala de Actiune
,
2-8 mai 2011

Ministerul Educaţiei,
Cercetării, Tineretului
şi Sportului

Deşi autorităţile din întreaga lume au făcut paşi importanţi în direcţia
realizării obiectivelor Educaţiei pentru Toţi, rămân încă numeroase ţări din
lume unde milioane de persoane nu au acces la educaţia de bază. Fetele şi
femeile se confruntă în mod special cu obstacole care le îngreunează
accesul la educaţie. Ele sunt vulnerabile în faţa actelor de violenţă pe
drumul spre şcoală şi în jurul şcolilor, confruntându-se şi cu alte riscuri cum
ar fi sarcinile şi căsătoriile la vârste fragede, problemele de sănătate,
infectarea cu HIV şi discriminarea bazată pe gen, atât în comunitatea
lărgită, cât şi la şcoală. Majoritatea persoanelor care nu ştiu să scrie şi să
citească se află în ţările în curs de dezvoltare, iar femeile reprezintă două
treimi din adulţii analfabeţi.

„Nicio măsură
nu contribuie la dezvoltare
mai eficient decât educaţia
pentru fete”
(Kofi Annan,
fost Secretar General al ONU)

În acest an, Campania Globală pentru Educaţie abordează problemele
cu care se confruntă fetele şi femeile în domeniul accesului la educaţie,
numeroasele beneficii pe care le obţine comunitatea în ansamblul său
atunci când fetele şi femeile beneficiază de o educaţie de calitate şi
numeroasele măsuri şi soluţii la care se poate recurge pentru a le ajuta
şi a le face mai puternice pe fetele şi femeile care vor să meargă la şcoală, în
întreaga lume.
CÂTEVA BENEFICII ALE EDUCAŢIEI PENTRU FETE ŞI FEMEI
•

Fetele care merg la şcoală au o mai mare stimă de sine şi sunt mai
puţin expuse riscului de a deveni victime ale violenţei sau exploatării;

•

Femeile care au mers la şcoală sunt mai capabile să se opună violenţei
şi abuzului;

•

Educaţia pentru fete şi reducerea diferenţelor de gen promovează
democraţia;

•

Îmbunătăţirea educaţiei pentru fete şi femei conduce atât la
îmbunătăţirea şanselor individuale ale acestora, cât şi la îmbunătăţirea
situaţiei copiilor lor, contribuind la transformarea societăţii în
ansamblul său;

•

În anul 2000, la Dakar, în Senegal, liderii lumii au declarat că Educaţia
pentru Toţi va deveni realitate până în anul 2015. Deşi ne apropiem de
acest termen limită, obiectivele stabilite de liderii lumii sunt departe de
a fi îndeplinite şi asta înseamnă că este nevoie să ne intensificăm
eforturile şi să solicităm autorităţilor să facă ceva în acest sens.

GUVERNELE ŢĂRILOR DEZVOLTATE TREBUIE:
•

Să asigure partea de contribuţie care le revine pentru acoperirea
diferenţei de 16 miliarde $ pe an, sumă încă necesară pentru ca toţi
copiii lumii să beneficieze de educaţie primară;

•

Să ia măsurile necesare pentru ca acest ajutor să se îndrepte către
regiunile şi ţările unde un număr mare de fete nu pot merge la şcoală şi
unde fetele sunt dezavantajate în comparaţie cu băieţii;

•

Să mărească ajutorul acordat pentru alfabetizarea adulţilor şi să facă
apel la ţările partenere pentru a se acorda prioritate programelor de
alfabetizare pentru femei;

•

Să ia măsurile necesare astfel încât ajutorul acordat să fie previzibil şi
disponibil pentru acoperirea costurilor de bază ale educaţiei şi, mai
ales, să asigure un număr suficient de cadre didactice femei;

•

Să sprijine ţările partenere în elaborarea unor planuri în domeniul
educaţiei care să includă iniţiative speciale privind educaţia pentru fete
şi femei, atât în mediul şcolii, cât şi în afara acesteia.

GUVERNELE ŢĂRILOR ÎN CURS DE DEZVOLTARE TREBUIE
•

Să se asigure că planurile elaborate în domeniul educaţiei include
iniţiative speciale privind educaţia pentru fete şi femei, cum ar fi
bursele şi alocaţiile, asigurarea condiţiilor de igienă necesare în şcoli şi
subvenţii pentru uniforme.

•

Să se asigure că programa şcolară abordează corect diferenţele de gen,
iar cadrele didactice beneficiază de pregătirea şi sprijinul necesar
pentru abordarea acestor aspecte.

•

Să stimuleze accesul în profesie pentru cadrele didactice femei şi să
asigure condiţii corespunzătoare pentru posturile ocupate de acestea.

•

Să ia măsurile necesare pentru ca şcolile să reprezinte un mediu sigur
pentru fete şi să reglementeze sancţiuni pentru hărţuirea fetelor în
şcoli, indiferent dacă faptele sunt săvârşite de profesori, colegi sau alte
persoane.

•

Să investească 3% din bugetul destinat educaţiei în programe de
alfabetizare, mai ales în programe de alfabetizare destinate femeilor.

•

Să asigure bugetarea corespunzătoare a acestor măsuri, în cadrul unui
buget destinat educaţiei în general care trebuie să reprezinte 20% din
bugetul total.

