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Pragniemy przedstawić Wam zestaw czterech publikacji z zakresu edukacji globalnej: „Prawo do wody”, „Prawo do
edukacji”, „Prawo do żywności” oraz „Pomoc humanitarna”.
Zawarte w nich materiały teoretyczne oraz ćwiczenia mają przybliżyć Wam zagadnienia związane z podstawowymi
prawami człowieka, pokazać je z jak najszerszej perspektywy, ukazać przyczyny i skutki ich łamania oraz ich wzajemne
powiązania i wpływy. Celem publikacji jest także zainspirowanie Was do aktywnego włączenia się w działania na rzecz
tych mieszkańców naszego globu, których prawa nie są respektowane.
Publikacje zostały opracowane w taki sposób, aby zawarte w nich materiały mogli Państwo wykorzystać zarówno podczas prowadzenia lekcji przedmiotowych, jak i podczas zajęć pozalekcyjnych – przy każdym temacie znalazła się informacja, które z treści określonych w aktualnie obowiązującej podstawie programowej kształcenia ogólnego mogą zostać
opracowane w oparciu o niniejsze materiały.
Co ważnego niesie ze sobą edukacja globalna? Jakie jest jej przesłanie? Jakie są jej cele? Współczesność to przenikanie się różnych dziedzin życia i aktywności ludzkiej. Stwierdzenie, że współzależności gospodarcze, kulturalne, społeczne i polityczne kształtują globalną rzeczywistość, to truizm. Globalizacja jest wielowymiarowa i prowokuje do stawiania
wielu pytań, na przykład: Jaka jest nasza tożsamość w zglobalizowanym świecie? Jak, dzięki globalizacji, rozwiną się
możliwości każdego i każdej z nas oraz jakie możliwości daje ona naszym krajom? Gdzie zaczyna i kończy się nasza
odpowiedzialność za otaczający świat? Czy możemy zapobiec ubóstwu w krajach Południa? Co możemy zrobić, aby
pomóc ludziom żyjącym tysiące kilometrów stąd?
Na te pytania i wiele innych stara się odpowiedzieć edukacja globalna. Ukazuje różne perspektywy zjawisk zachodzących w świecie – zarówno te najbliższe, jak i najdalsze. Kształtuje umiejętność krytycznego myślenia i samodzielnego
badania otaczającego świata, a także zachęca do aktywnego włączania się w różnorodne działania mające na celu
zaznaczenie wpływu, który wszyscy mamy zarówno na los ludzi nam najbliższych, jak i tych mieszkających daleko.
Mamy nadzieję, że przygotowane przez nas materiały spełnią Wasze oczekiwania oraz będą źródłem wiedzy i inspiracją do podejmowania własnych wyzwań projektowych.
Powodzenia

Część I
Prawo i dostęp do edukacji
w krajach globalnego Południa
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Tak przed sekretarzem generalnym ONZ i przywódcami wszystkich krajów w Nowym Jorku w dniu swoich szesnastych urodzin
przemawiała Pakistanka Malala Yousafzai. Kim jest Malala? Świat
dowiedział się o niej, gdy 9 października 2012 roku, wracając
ze szkoły, została wyciągnięta z autobusu i postrzelona w głowę
przez talibów. Oprócz niej ranne były jeszcze dwie inne dziewczynki. Malalę przetransportowano do specjalistycznego szpitala w Birmingham w Wielkiej Brytanii. Dziewczynkę udało się na
szczęście uratować, a jej historia otworzyła oczy wielu osobom.
Przemówili przedstawiciele władz pakistańskich, przywódcy
światowi i celebryci. O zdrowie Malali modlili się zwykli ludzie.
Szkoda tylko, że potrzeba było aż tragedii, żeby świat zareagował na słowa nastolatki, która po prostu chciała chodzić do szkoły.

Malala jest zwykłą dziewczynką o niezwykłej odwadze i determinacji. Pochodzi z doliny Swat w Pakistanie, która przez długi czas
była pod kontrolą talibów. Jako jedenastolatka Malala zaczęła
pod pseudonimem pisać bloga na stronie BBC Urdu. Potem już
jawnie zaangażowała się na rzecz dostępu do edukacji, a dziennikarze „New York Timesa” nakręcili nawet na jej temat film dokumentalny (*2).
Co miało na celu działanie tych, którzy próbowali ją zabić albo
okaleczyć? Zastraszenie, zamknięcie ust? Skutek był zupełnie
odwrotny. Po tym wydarzeniu sprawa utrudniania dziewczynkom
przez talibów dostępu do edukacji nabrała rozgłosu. Słynne są już
słowa sekretarza generalnego ONZ Ban Ki-moona, który stwierdził,
że terroryści niczego nie boją się bardziej niż „dziewczynki
z książką”. Ludzie na całym świecie zaczęli przekazywać środki
na rzecz poprawy dostępu do edukacji, zwłaszcza w przypadku
dziewcząt. Malala stała się symbolem. Organizacja Narodów
Zjednoczonych rozpoczęła nową kampanię edukacyjną właśnie
pod hasłem: I am Malala (pol. Jestem Malala). I chociaż przywódcy talibów wypowiedzieli się ostatnio, wzywając Malalę do
powrotu do Pakistanu i wstąpienia do religijnej szkoły dla kobiet,
nikt nie wierzy w to, że dziewczynka ich posłucha.

Te trzy historie to skrajne przypadki, ale nie stanowią wcale wyjątku. Dziesiątki i setki tysięcy takich dzieci żyje dziś na świecie.
Dziewczynki w Sudanie Południowym, Somalii, Kenii i wielu innych
krajach, głównie Afryki subsaharyjskiej, poświęcające kilka godzin
każdego dnia na zaopatrzenie rodziny w wodę, nie pójdą do
szkoły. Głodne i niedożywione dzieci nie będą w stanie osiągnąć
takich wyników w nauce jak rówieśnicy, których dieta bogata jest
we wszystkie niezbędne składniki odżywcze. Możliwość edukacji zależy więc w pewnej mierze także od dostępności czystej
wody pitnej, wyniki w nauce natomiast – od tego, jak zdrowe
i dobrze odżywione są dzieci. Brak wody oraz toalet w szkołach
nie tylko stanowi zagrożenie dla zdrowia uczniów. Jest to również
jeden z czynników wpływających na niską frekwencję. Zwraca

Historia ta stanowi wprowadzenie do tematu, który chcemy przedstawić w tej publikacji. Utrudniony dostęp do edukacji mają nie
tylko dzieci w Pakistanie czy w pobliskim Afganistanie. Problem
dotyczy ponad 57 milionów dzieci na całym świecie, które – choć
powinny – nie chodzą do szkoły. Kogo lub co należy za to winić?
Za najważniejsze powody uznaje się: ubóstwo, konflikty zbrojne
oraz społeczno-kulturowe przekonania związane z płcią. Historia każdego dziecka, które nie nauczy się czytać i pisać – jeśli
w ten sposób uprościmy zalety i cele edukacji – jest inna. 10-letnia
Rose z Sudanu Południowego kilka godzin dziennie poświęca na
zaopatrzenie rodziny w wodę. Wraz z innymi dziewczętami pokonuje około 5 kilometrów w jedną stronę, idąc do jedynej działającej w okolicy studni. Jednorazowo przynosi do domu 20-litrowy
kanister wody. Mniejsze dziewczynki są w stanie unieść 5 lub 10
litrów, ale każda kropla jest cenna.

Co tak naprawę oznacza dostęp do edukacji? Składają się na
niego zarówno infrastruktura – to, czy szkoły istnieją, jak są wyposażone, jak gęsta jest ich sieć, czy są usytuowane na tyle blisko,
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Ahmed choruje na malarię. I choć w jego wiosce w Kenii funkcjonuje szkoła podstawowa, on jest tak słaby, że nie ma mowy o nauce.
Ataki choroby powracają tak często, że chłopiec prawie wcale nie
pojawia się na lekcjach, a rodziców nie stać na lekarstwa, które
mogłyby nieco ulżyć dziecku.

fot 2. Malala Yousafzai w szpitalu Królowej Elżbiety
w Birmingham. fot. wikicommons

Budowa ujęć z wodą oraz toalet przy szkołach jest więc jednym
z działań, które w dużym stopniu przyczyniają się do wzrostu frekwencji. Dzięki temu rozwiązaniu uczniowie nie siedzą na lekcjach
spragnieni i łatwiej im przestrzegać podstawowych zasad higieny.
Wiele dzieci przynosi do szkoły kanistry, które napełniają wodą
i zanoszą do domu po skończonych lekcjach. Tak dzieje się np.
w Sudanie Południowym, gdzie studnie przy szkołach buduje Polska
Akcja Humanitarna.

dostęp do edukacji

„Prawdziwe jest przysłowie: Pióro jest silniejsze od miecza. Ekstremiści boją się długopisów i książek. Siła edukacji ich przeraża. […]
Do nauki potrzebny jest pokój. W wielu regionach świata, zwłaszcza w Pakistanie i Afganistanie, terroryzm, wojny i konflikty uniemożliwiają dzieciom chodzenie do szkoły. Jesteśmy już tymi wojnami zmęczeni. Kobiety i dzieci cierpią w wielu regionach świata.
W Indiach niewinne i biedne dzieci są zmuszane do pracy. Wiele
szkół zostało zniszczonych w Nigerii. Afgańczycy od dziesięcioleci są ofiarami ekstremistów. Młode dziewczyny są zmuszane do
ciężkiej pracy w domach i wydawane zbyt wcześnie za mąż. Ubóstwo, ignorancja, niesprawiedliwość, rasizm i pogwałcenie podstawowych praw to główne problemy, którym muszą stawiać czoła
zarówno mężczyźni, jak i kobiety.
Czas rozpocząć walkę przeciw analfabetyzmowi, ubóstwu i terroryzmowi. Czas wziąć w dłonie książki i długopisy. To nasza najsilniejsza broń. Jedno dziecko, jeden nauczyciel, jeden długopis
i jedna książka mogą zmienić świat. Edukacja jest jedynym rozwiązaniem. Edukacja przede wszystkim”.(*1)

na to uwagę m.in. UNICEF (Fundusz Narodów Zjednoczonych na
Rzecz Dzieci), który na podstawie zleconych badań udowadnia,
że większą frekwencję odnotowuje się w tych placówkach, które
mają toalety i krany czy studnie z wodą pitną. Ogromne znaczenie
ma także to, czy w szkole są osobne toalety dla chłopców i dziewcząt, tak by te ostatnie mogły bez skrępowania z nich korzystać,
zwłaszcza w czasie menstruacji. Tymczasem według danych UNICEF w niektórych krajach Afryki i Azji wystarczającą liczbę toalet
ma jedynie 1/3 placówek (*3).

aktywne szkoły na rzecz globalnej odpowiedzialności
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Rola dostępu do edukacji

Sara z Nigerii ma pecha, bo jest dziewczynką i ma czterech starszych braci. Rodzice rozumieją wagę edukacji, więc wszystkie
oszczędności wydają na naukę synów. Jednego wysłali nawet
do dobrej szkoły z internatem za granicę. Liczą na to, że chłopak
po zdobyciu dyplomu znajdzie dobrą pracę i będzie wspierał finansowo rodzinę. A Sara? Szukają dla niej dobrego męża, który
będzie ją utrzymywał i któremu urodzi dzieci. Bo taki jest przecież
los kobiet.

fot 3. Duccum, marzec 2011 Pakwau. fot. paulina szczygieł/pah

dostęp do edukacji

dzieci na świecie nie chodzi
do szkoły, z czego większość
stanowią dziewczynki.
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jednym z milenijnych
celów rozwoju, przyjętych
w 2000 roku przez
organizację narodów

jest
zapewnienie
powszechnego
dostępu do edukacji
na poziomie
podstawowym do
2015 roku.
zjednoczonych,

budowa ujęć wody i toalet

wpływa
na wzrost frekwencji
przy szkołach

wśród uczniów.

O tym, jak ważna jest nauka w życiu każdego człowieka, nie
trzeba chyba sięgających po tę publikację przekonywać. Warto
jednak podkreślić, że międzynarodowe badania potwierdzają, iż
upowszechnienie już pięcio- czy sześcioletniej edukacji przyniosłoby krajom globalnego Południa znaczące korzyści (*4). Oświata
to narzędzie, które umożliwia mieszkańcom krajów rozwijających
się wydostanie się z tak zwanej pułapki ubóstwa. Dobre szkoły
mogą pomóc zwalczać zjawiska, które generują lub utrwalają biedę. Wiedza jest warunkiem pełnego udziału w życiu społecznym,
zwiększa prawdopodobieństwo wzrostu dochodów i lepszego,
zdrowszego życia. A długofalowym skutkiem dobrej edukacji jest
pomyślność całej wspólnoty.

Prawo i dostęp
do edukacji
w nowej podstawie
programowej

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
III etap edukacyjny
Treści nauczania – wymagania szczegółowe:
10. Państwo i władza demokratyczna. Uczeń:
uczeń: 10. 6. wyjaśnia, czym są prawa człowieka, i uzasadnia ich znaczenie we współczesnej demokracji.
22. Współpraca i konflikty międzynarodowe. Uczeń:
uczeń: 22. 1. wyjaśnia, czym zajmuje się ONZ, jej najważniejsze organy (Zgromadzenie Ogólne, Rada
Bezpieczeństwa, Sekretarz Generalny) i wybrane organizacje międzynarodowe;
23. Problemy współczesnego świata. Uczeń:
uczeń: 23. 1. porównuje sytuacje w krajach biednego Południa i bogatej Północy i wyjaśnia na przykładach, na czym polega ich współzależność;
	23. 2. uzasadnia potrzebę pomocy humanitarnej i angażuje się (w miarę swoich możliwości)
w działania instytucji (także pozarządowych), które ją prowadzą;
IV etap edukacyjny (zakres podstawowy)
Treści nauczania – wymagania szczegółowe:
6. Prawa człowieka. Uczeń:
uczeń: 6 .2. wymienia podstawowe prawa i wolności człowieka; wyjaśnia, co oznacza, że są one powszechne, przyrodzone i niezbywalne;
	6. 3. podaje najważniejsze postanowienia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Europejskiej
Konwencji Praw Człowieka i Konwencji o Prawach Dziecka.
7. Ochrona praw i wolności. Uczeń:
uczeń: 7. 4. przedstawia na przykładach działania podejmowane przez ludzi i organizacje pozarządowe broniące praw człowieka; w miarę swoich możliwości włącza się w wybrane działania
(np. podpisuje apel, prowadzi zbiórkę darów);
	7. 6. znajduje informacje o naruszaniu praw człowieka w wybranej dziedzinie (np. prawa kobiet,
prawa dziecka, wolność wyznania, prawo do edukacji, prawa humanitarne) i projektuje działania, które mogą temu zaradzić;
IV etap edukacyjny (zakres rozszerzony)
Treści nauczania – wymagania szczegółowe:
10. Edukacja w XXI wieku. Uczeń:
uczeń: 10. 1. przedstawia rolę szkoły i edukacji nieformalnej we współczesnym społeczeństwie informacyjnym.
36. Prawa człowieka. Uczeń:
uczeń: 3 6. 1. przedstawia historyczny rodowód praw człowieka;
36. 2. przedstawia argumenty na rzecz uniwersalności praw człowieka i przeciw niej;
	36. 3. rozróżnia prawa i wolności osobiste, polityczne oraz ekonomiczne, społeczne i kulturalne;
wskazuje, do której generacji należą poszczególne prawa.
40. Stosunki międzynarodowe w wymiarze globalnym. Uczeń:
uczeń: 4 0. 3. wyjaśnia przyczyny dysproporcji między globalną Północą i globalnym Południem oraz
mechanizmy, które ją zmniejszają lub powiększają;
…
GEOGRAFIA
IV etap edukacyjny (zakres podstawowy)
Treści nauczania – wymagania szczegółowe:
2. Zróżnicowanie gospodarcze świata. Uczeń:
uczeń: 2 . 1. klasyfikuje państwa na podstawie analizy wskaźników rozwoju społecznego i gospodarczego; wyróżnia regiony bogate i biedne (bogatą Północ i biedne Południe) i podaje przyczyny
dysproporcji w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego regionów świata;
	2. 2. ocenia i projektuje różne formy pomocy państwa i organizacji pozarządowych państwom
i regionom dotkniętym kryzysem (klęskami ekologicznymi, wojnami, głodem); […]
	2. 14 podaje przykłady procesów globalizacji i ich wpływu na rozwój regionalny i lokalny; […].
IV etap edukacyjny (zakres rozszerzony)
Treści nauczania – wymagania szczegółowe:
7. Klasyfikacja państw świata. Uczeń:
uczeń: 7. 1. wyróżnia kryteria podziału państw według PKB na jednego mieszkańca oraz Wskaźnika
Rozwoju Społecznego (HDI).

dostęp do edukacji

Ponad 57 milionów

Jeśli szkół nie brakuje, ale nie ma wystarczającej liczby nauczycieli,
to nie można mówić, że dostęp do edukacji został zapewniony. Bo
jeden uczący na setkę dzieciaków to za mało. Jeśli nauka jest bezpłatna, ale dziecko zostanie przyjęte do szkoły pod warunkiem,
że będzie miało odpowiedni mundurek o ściśle określonym kroju
i kolorze oraz wymagane podręczniki i przybory, na zakup których
wielu rodziców zwyczajnie nie stać, również nie można mówić, że
dostęp do edukacji został zapewniony. Jeśli lekcje prowadzone są
w języku niezrozumiałym dla uczniów – taka sytuacja ma miejsce
np. w Kenii, gdzie podręczniki są po angielsku, czyli w języku byłego kolonizatora, a niektóre dzieci posługują się tylko rodzimym
lokalnym językiem – to także nie może być mowy o równym dostępie do edukacji. Bariery napotykają też dzieci niepełnosprawne wszędzie tam, gdzie szkoły nie są dostosowane do przyjęcia
uczniów z dysfunkcjami fizycznymi lub psychicznymi. Przykłady kolejnych utrudnień w dostępie do edukacji można wymieniać bez
końca. Na najważniejszych z nich skupimy się w jednym z kolejnych rozdziałów.

Poniżej przedstawiamy wybrane cele kształcenia oraz treści nauczania z podstawy programowej dla szkół podstawowych, gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych, wymuszające lub umożliwiające włączenie zagadnień związanych z prawem i dostępem do edukacji do
programów nauczania wspomnianych przedmiotów. Dodatkowymi wskazówkami są zalecane warunki i sposoby realizacji poszczególnych
celów kształcenia oraz treści nauczania, także zapisane w podstawie programowej.

9
aktywne szkoły na rzecz globalnej odpowiedzialności

czy
wiesz, że:

że dzieci bez przeszkód mogą do nich dotrzeć – jak i polityka
edukacyjna zapewniająca równość i jakość edukacji – to, czy
liczba nauczycieli przypadających na jednego ucznia jest wystarczająca, czy zatrudnieni przychodzą regularnie do pracy, ile czasu poświęcają uczniom, czy mają odpowiednie kwalifikacje, czy
lekcje są prowadzone w języku zrozumiałym dla uczniów i czy
do szkoły mogą uczęszczać wszystkie dzieci, niezależnie od płci,
wyznawanej religii, przynależności do kasty czy grupy etnicznej
lub narodowej oraz ewentualnej niepełnosprawności.

 iędzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i KulM
turalnych z 1966 roku (art. 13 i 14),
Konwencja o Prawach Dziecka z 1989 roku (art. 28 i 29),
Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (art. 2 Protokołu 1),
Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji
kobiet (art. 10),
Afrykańska Karta Praw Człowieka i Ludów (art. 17),
Protokół z San Salwadoru do Amerykańskiej Konwencji Praw
Człowieka (art. 13).

PRawo do nauki
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Prawo do nauki potwierdzają też dokumenty prawne na
poziomie krajowym, w tym Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, która w artykule 70 stanowi, że:
Każdy ma prawo do nauki.
Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa.

Co oznacza prawo do edukacji? To, że każdy człowiek ma prawo do bezpłatnej nauki przynajmniej na poziomie podstawowym. To, że każda osoba, której odmawia się
dostępu do edukacji na poziomie podstawowym, może domagać
się umożliwienia pobierania nauki. A także to, że władze państwowe i społeczność międzynarodowa są odpowiedzialne za to, by
z prawa do edukacji korzystał każdy bez wyjątku.
W 1990 roku, podczas ogólnoświatowej konferencji Edukacja
dla wszystkich (ang. Education for All) w Jomtien w Tajlandii
przedstawiciele 155 krajów, Banku Światowego oraz organizacji
pomocowych zobowiązali się do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków, by osiągnąć cel, jakim jest powszechna edukacja
na poziomie podstawowym. Założenia sformułowane wówczas
i potwierdzane podczas kolejnych szczytów zostały wpisane
w Milenijne Cele Rozwoju, które przyjęto w 2000 roku. Rządy,
władze lokalne, organizacje pozarządowe oraz agendy ONZ
skupiają się na tym, by wszystkie dzieci w wieku szkolnym, niezależnie od płci, przynależności etnicznej czy wyznania, chodziły
przynajmniej do szkoły podstawowej oraz zdobywały wykształcenie dobrej jakości. Dlatego główne wartości, na które zorientowane są rozmaite działania na rzecz powszechnej edukacji,
to jakość i równość (ang. quality & equality). Ważne jest to, by
wszystkie dzieci nie tylko były zapisane do szkoły, ale też
by uczęszczały do niej i kończyły ją w odpowiednim czasie,
umiejąc czytać i pisać.
Choć wykładnia prawa do edukacji stanowi, że dotyczy ono tylko
wykształcenia na poziomie podstawowym, to panuje powszechna
zgoda, że wraz ze zwiększeniem dostępu do oświaty na poziomie
podstawowym powinny rosnąć możliwości uczęszczania do szkół
ponadpodstawowych. Już samo ich istnienie korzystnie wpływa na
edukację, szczególnie dziewcząt. Zwiększa się wówczas liczba
dziewcząt zapisanych do szkół podstawowych oraz dziewcząt
je kończących, rośnie także jakość edukacji oferowanej przez
podstawówki.

Artykuł 26
1.	Każdy człowiek ma prawo do oświaty.
Oświata będzie bezpłatna, przynajmniej na
poziomie podstawowym. Oświata w zakresie
podstawowym będzie obowiązkowa. Oświatę
w zakresie technicznym i zawodowym należy
uczynić powszechnie dostępną, a oświata
na poziomie wyższym powinna być równie
dostępna dla wszystkich zależnie od zalet
osobistych.
2.	Celem oświaty będzie pełny rozwój
osobowości ludzkiej i ugruntowanie
poszanowania dla praw człowieka
i podstawowych wolności. Będzie ona krzewić
zrozumienie, tolerancję i przyjaźń między
wszystkimi narodami, grupami rasowymi lub
religijnymi; popierać działalność Organizacji
Narodów Zjednoczonych zmierzającą do
utrzymania pokoju.
3.	Rodzice mają prawo pierwszeństwa
w wyborze rodzaju nauczania, które ma być
dane ich dzieciom.

dostęp do edukacji

dostęp do edukacji

Prawo do edukacji – nazywane też prawem do nauki lub prawem
do oświaty – jest jednym z podstawowych praw człowieka. Przez
społeczność międzynarodową zostało przyjęte w Powszechnej
Deklaracji Praw Człowieka w 1948 roku – choć pojawiało się
już w latach 20. XX wieku w dokumentach Międzynarodowej
Organizacji Pracy – a potem było wielokrotnie potwierdzane
w kolejnych dokumentach prawnomiędzynarodowych, z których
najważniejsze to:

Powszechna
Deklaracja Praw
Człowieka, 10 grudnia
1948 roku
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Za najważniejszą barierę w dostępie do edukacji uznaje się
ubóstwo. Ogromne znaczenie mają także płeć i miejsce zamieszkania. Inne często wymienianie czynniki, jak brak dostępu
do wody, choroby, niedożywienie, niepełnosprawność czy zmiany
klimatyczne, są z trzema podstawowymi przeszkodami bezpośrednio powiązane. Należy więc być świadomym, że mamy do czynienia z problemem o wielu płaszczyznach, a działając na rzecz
zwiększenia dostępu do edukacji, trzeba brać pod uwagę różnorodne czynniki.

Z ubóstwem związane są m.in.: brak środków finansowych, choroby i niedożywienie, które w bezpośredni sposób wpływają
na absencję uczniów w szkołach. W części krajów globalnego
Południa szkoły – także podstawowe – są płatne. Już niewielkie
czesne przekracza możliwości biednych rodzin. I nawet jeżeli rodzice nie muszą płacić za naukę, to trzeba przecież kupić podręczniki, mundurek czy przybory szkolne. A koszty mogą zszokować wiele osób przekonanych, że życie w ubogich krajach jest

Wykres 1: Odsetek dzieci zapisanych do szkoły według regionów świata (w stosunku
do ogólnej liczby dzieci w wieku, w którym w danym kraju edukacja jest obowiązkowa).
Dane porównawcze z lat: 1990, 2000 oraz 20112.
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Wykres 2: Liczba dzieci niechodzących do
szkoły według regionów świata w latach:
1990, 2000, 2005 oraz 2011 (dane w milionach)3.

fot 4. Bor, Sudan Południowy, marzec 2010.
fot. wojciech grzędziński

tanie. Nic bardziej mylnego. Ceny marnej jakości podręczników,
zeszytów czy długopisów w Sudanie Południowym wielokrotnie
przewyższają te w państwach europejskich. Przyczyny? Przede
wszystkim koszty transportu. W tym kraju, wielokrotnie większym od
Polski, w którym praktycznie nie ma dróg asfaltowych, większość
produktów, zanim dotrze na lokalne targowiska czy do sklepów,
musi pokonać setki kilometrów z sąsiedniej Ugandy lub Kenii. Kolejny przykład ukrytych kosztów edukacji w Sudanie Południowym
to… krzesła, znane u nas jako ogrodowe. Dzieci, aby nie siedzieć
na gołej ziemi w szkole, która często znajduje się pod drzewem,
codziennie muszą przynosić własne plastykowe krzesełka, zakupione na lokalnym targowisku.

Jednym z przejawów ubóstwa, który wiele biednych rodzin
w krajach Południa nazwałoby koniecznością, jest praca dzieci. Międzynarodowa Organizacja Pracy szacuje, że współcześnie na świecie ok. 215 milionów dzieci podejmuje pracę
zarobkową, z czego około połowa wykonuje obowiązki zagrażające życiu i zdrowiu. Raport tej organizacji z 2013 roku
zwraca szczególną uwagę na pracę dzieci w gospodarstwach
domowych – według najnowszych danych wykonuje ją ok.
10,5 miliona nieletnich5. Nie mają oni możliwości chodzenia do
szkół. W wielu rejonach świata dzieci szybko przejmują w jakiejś części ciężar utrzymania rodziny – jest to traktowane jak
naturalny etap dojrzewania. Często nie mają innego wyjścia,
ta praca jest bowiem jedynym sposobem zapewnienia sobie
i najbliższym środków do życia.

Zdarza się również, że praca rodziców jest niestabilna. Jeśli dorośli
nie są pewni, że będą mieć pieniądze na kolejne opłaty i czesne,
nie zaczną inwestycji w edukację potomstwa. Bez poczucia finansowego bezpieczeństwa nie będą posyłać dzieci do szkoły, nawet jeśli w danym momencie ich na to stać, ponieważ nie wiedzą,
czy w przyszłości wystarczy pieniędzy na uiszczenie niezbędnych
opłat. Zatem to, co wydaliby teraz, w przypadku przedwczesnego
przerwania edukacji przez dziecko, mogłoby okazać się bezpowrotną stratą, na którą nie mogą sobie pozwolić.

Niedożywienie oraz zły stan zdrowia to kolejne z przejawów
ubóstwa. Osoby bardzo biedne często mają niedobór substancji
odżywczych, co czyni je podatnymi na wszelkiego rodzaju choroby. Niedożywienie u dzieci i nastolatków powoduje przemęczenie, apatię, zmniejszoną odporność na infekcje, wypadanie
zębów, bolesność stawów, niski wzrost i trudności w nauce. Niedożywione i chore dzieci nie będą pilnymi uczniami w żadnym
kraju. Niedożywieni dorośli z kolei nie staną się dobrymi, wydajnymi pracownikami, przez co też nie będą zarabiali wystarczająco
dużo, a ich dzieci również pozostaną biedne. I w ten sposób cykl
się zamyka – ubóstwo reprodukuje się bardzo łatwo.

dostęp do edukacji

Ubóst wo
To podstawowy i wciąż nierozwiązany problem społeczny globalnego Południa. Badania przeprowadzone przez ONZ w 63
krajach rozwijających się, w latach 2005–2011, potwierdzają, że
to także najważniejsza przeszkoda w dostępie do edukacji. Dzieci
i młodzież z najuboższych rodzin są co najmniej trzy razy bardziej
narażone na niechodzenie do szkoły niż te z rodzin bogatszych.
Uczniowie z tej grupy częściej niż ich zamożni rówieśnicy zaczynają edukację szkolną w wieku późniejszym niż obowiązujący
w danym kraju, w większej liczbie przypadków przerywają też
naukę jeszcze przed ukończeniem szkoły podstawowej. Dane
z badań przeprowadzonych w latach 2005–2010 w 22 krajach
rozwijających się pokazują, że aż 38 procent uczniów zapisanych
do pierwszej klasy szkoły podstawowej rozpoczynało edukację co
najmniej o dwa lata później, niż jest to przewidziane w prawie
danego kraju4.

Organizacja Narodów Zjednoczonych apeluje, że mimo starań
rządów i organizacji pozarządowych wciąż zbyt wiele dzieci nie
ma dostępu do edukacji na poziomie podstawowym. Chociaż
między 2000 a 2011 rokiem liczba uczniów zapisanych do
szkół w krajach rozwijających się wzrosła z 83 do 90 procent,
a liczba dzieci niechodzących do szkoły w skali globu zmniejszyła się niemal o połowę – tj. spadła ze 102 do 57 milionów
– to w ostatnich latach tempo tych zmian jest coraz wolniejsze.
To stawia pod dużym znakiem zapytania osiągnięcie postanowień
milenijnych, które zakładają, że do 2015 roku powszechny dostęp
do edukacji zostanie zapewniony. Dodatkowo ryzyko pozostania
poza systemem oświaty jest obecnie większe w przypadku dziewczynek niż chłopców. Dotyczy to zarówno grupy wiekowej szkoły
podstawowej, jak i ponadpodstawowej, i to niezależnie od poziomu zamożności rodziny dziewczynki1.
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Niektóre choroby,
które w szczególny sposób
dotykają mieszkańców
globalnego Południa,
ograniczając ich aktywność
i perspektywy życiowe.

Schorzenia zostały wzięte pod lupę także w kontekście edukacji, bo w znacznym stopniu wpływają na absencję dzieci w szkołach.
Malaria jest jedną z najczęściej występujących na świecie chorób, zupełnie już jednak zapomnianą na
Północy. Co roku zabija około miliona osób, z czego 90 procent w Afryce. Przenoszona jest przez komary,
jej początkowe objawy przypominają grypę. Niestety, wciąż nie wynaleziono przeciwko niej szczepionki,
choć ostatnie optymistyczne doniesienia wskazują na pozytywne wyniki wieloletnich testów. Badania nad
szczepionką przeciw malarii finansuje m.in. Fundacja Billa i Melindy Gatesów8. Choroba w znacznym stopniu
ogranicza aktywność ludzi w każdym wieku. Dużym problemem jest na przykład w Ugandzie, gdzie cierpiące na malarię dzieci nie chodzą do szkoły, a dorośli – do pracy.
Na chroniczne zarażenie robakami jelitowymi (pasożytami) cierpi około 400 milionów dzieci w wieku szkolnym, a wielu specjalistów uważa to za jedną z największych barier edukacyjnych
Południa. Objawy zarażenia są w wielu regionach tak powszechne, że nie uznaje się ich za symptomy choroby, ale za normalny element dorastania. Zarażone dzieci są osłabione, cierpią z powodu biegunki, anemii
i bólów brzucha. Chociaż tanie, skuteczne i dostępne leki doustne propagowane przez Światową Organizację Zdrowia mogą zabić aż 99 procent pasożytów, medykamenty przyjmuje zaledwie 10 procent dzieci
z grupy ryzyka. Tymczasem badania z Kenii pokazują, że masowe odrobaczanie polegające na podawaniu
leków, któremu poddawane są wszystkie dzieci, jest bardzo efektywnym sposobem na zwiększenie frekwencji
w szkołach9.
HIV/AIDS uznaje się za jeden z głównych problemów społecznych w wielu krajach Południa, w bezpośredni sposób wpływający także na dostęp do edukacji. Uważa się, że m.in. z powodu AIDS w Afryce powoli
załamuje się system opieki nad dziećmi i chorymi, opierający się na rozszerzonej rodzinie. Wielopokoleniowa rodzina mieszkała dotąd razem bądź w niewielkim oddaleniu, a jej członkowie wspierali się nawzajem
w wychowywaniu dzieci, trosce o osoby starsze i chore. Tymczasem dzisiaj wielu dorosłych umiera na AIDS,
dlatego nie ma kto zaopiekować się ich dziećmi lub też same dzieci muszą zajmować się rodzicami i krewnymi, którzy też chorują na tę chorobę. W Afryce rzadko działają instytucje opiekuńcze, które powszechne są
na przykład w Europie. W razie śmierci rodziców ciężar wychowania osieroconego młodego pokolenia spoczywa na dalszej rodzinie. Dziadkowie, nawet jeżeli mogą przyjąć dzieci, często nie są w stanie zapewnić im
dobrych warunków dorastania: posłać do szkoły czy odpowiednio odżywić. Dotąd seniorami opiekowało się
ich potomstwo, dlatego śmierć średniego pokolenia jest ogromnym problemem: najmłodsi i najstarsi zdani są
na siebie nawzajem. Oczywiście w najgorszej sytuacji są te dzieci, które nie mają żadnej rodziny – żyją
w fatalnych warunkach i często też wcześnie umierają.

Feroza Yasmin Shahida to młoda dziewczyna mieszkająca
w Bangladeszu. Otrzymała stypendium z programu prowadzonego przez Bank Światowy i Amerykańską Agencję
Rozwoju Międzynarodowego, dzięki czemu mogła skończyć
szkołę średnią. Teraz Feroza jest sanitariuszką na rowerze.
Opiekuje się 515 rodzinami w okolicy Savar w Bangladeszu
– jest dla tych ludzi jedyną pracowniczką służby zdrowia.
Dziewczyna zarabia 25 dolarów miesięcznie, pracując dla
Gonoshasthaya Kendra (GK), czyli Narodowego Centrum
Zdrowia (ang. People’s Health Center). Jeżeli się wykaże,
otrzyma podwyżkę do 100 dolarów miesięcznie i skuter
zamiast roweru. Centrum założył dr Zafrullah Chowdhury,
bangladeski lekarz, który wrócił z Wielkiej Brytanii po tym, jak
Bangladesz zdobył niepodległość w 1971 roku. Chowdhury
szkolił nastolatki, jak leczyć częste dolegliwości, zapewnić
opiekę kobietom w ciąży i w połogu. Cięższe przypadki
miały być odsyłane do szpitala, który wybudował. Centrum
prowadzi też rozmaite programy edukacyjne skierowane do
kobiet i dzieci.
Więcej informacji o Centrum: www.gkbd.org

Chłopiec czy dziewczynka
– płeć ma znaczenie
W dużej liczbie światowych społeczności – również w krajach wysokorozwiniętych – dziewczynki i kobiety ceni się niżej niż chłopców i mężczyzn. W krajach Południa różnice w ich traktowaniu
są wyraźnie widoczne właśnie w edukacji. Dziewczynki mają do
niej znacznie gorszy dostęp niż chłopcy. Im większe nierówności
między płciami w danym kraju, tym większa pod tym względem
dysproporcja. Przywołane już wcześniej przykłady Pakistanu
i Afganistanu, gdzie rządy talibów uniemożliwiały pobieranie nauki
przedstawicielkom płci żeńskiej, dobrze ilustruje ten problem. Tam,
gdzie uwarunkowania kulturowe i religijne znajdują potwierdzenie w polityce, trudniej walczyć o równouprawnienie dziewcząt
i kobiet w dostępie do edukacji. Dziś jedynie około 13 procent
dorosłych Afganek potrafi czytać i pisać, a liczba chłopców zapisanych do szkoły (4,6 miliona) niemal dwukrotnie przewyższa
liczbę dziewcząt (2,4 miliona)11.
Uwarunkowane kulturowo przekonania rodziców mają bezpośredni wpływ na dostęp dziewcząt do edukacji. Przezwyciężenie dyskryminacji dziewczynek i kobiet stanowi jedno z głównych
wyzwań współczesności, które zostało także sformułowane jako jeden z Milenijnych Celów Rozwoju. Jest bardziej prawdopodobne,
że jeśli rodzina nie ma wystarczających funduszy na naukę wszystkich dzieci, do szkoły pójdą tylko chłopcy. Dziewczynka wyjdzie
za mąż i dostanie się pod kuratelę męża, który będzie zarządzał
jej pieniędzmi i czasem. Kobiety często odpowiedzialne są za całe
domostwo oraz opiekę nad osobami starszymi, chorymi i małymi
dziećmi, dlatego też dziewczynki już od najmłodszych lat wdraża

się do przyszłych obowiązków. Jednym z poważniejszych zadań,
które codziennie wykonuje wiele kobiet i dziewcząt, jest dostarczanie wody i zbieranie drewna na opał. Ta praca zajmuje dużo czasu
i jest bardzo wyczerpująca fizycznie: średnia waga drewna, które
niesie kobieta lub dziewczyna, to ponad 20 kilogramów. Ponadto
ocieplenie klimatu i pustynnienie wielu obszarów sprawia, że dziewczęta muszą chodzić po wodę coraz dalej i szukać opału na coraz
większym obszarze.
Inna przeszkoda, która uniemożliwia dziewczynkom zdobycie edukacji, to wczesne zamążpójście, często należące do tradycji danego regionu. W wielu społecznościach ochroną kobiety zajmuje się
ojciec lub mąż, więc powodem zawieranego wcześnie małżeństwa
może być na przykład chęć ochrony dziewczynki przed gwałtem.
Dziewczęta, które w bardzo młodym wieku wychodzą za mąż, nawet jeśli chodziły wcześniej do szkoły, najczęściej muszą ją porzucić, by przejąć obowiązki żony i matki.

Dylematy kulturowe
Kulturowe bariery uniemożliwiające dziewczynkom chodzenie do szkoły są w wielu regionach bardzo silnie utrwalone.
Czy przybyszom z zewnątrz – na przykład organizacjom
pomocowym, wolontariuszom – wolno je rozmontowywać?
Czy Północ sama respektuje równość płci, której wymaga od
Południa? A z drugiej strony – czy wolno akceptować tragiczną nieraz sytuację kobiet globalnego Południa, pozbawionych edukacji i prawa do decydowania o sobie?

Rodzice z krajów Południa – a także wielu rodziców z Północy –
nie postrzegają edukacji jako dobrej inwestycji, która przyniesie
zysk w postaci wykształconego dziecka, lecz jako swego rodzaju
los na loterii. Często uważają, że warto postawić na edukację tylko jednego potomka, który ich zdaniem ma wyjątkowe szczęście
czy też jest szczególnie inteligentny, a łożenie na wykształcenie
pozostałych dzieci, nawet jeśli są na to środki, nie ma sensu. Jednocześnie rodzice oczekują, że edukacja gwałtownie poprawi status
materialny rodziny i pozycję społeczną dziecka. W rzeczywistości
ta zmiana nie jest aż tak spektakularna. Nie wolno zapominać
o tym, że w czasach kolonialnych szkoły, na przykład w Afryce
subsaharyjskiej, projektowane były po to, by wykształcić lokalną
elitę – miała ona ułatwiać kolonizatorom panowanie na podbitym terytorium. Osoby, które ukończyły naukę, miały pracować dla
imperium, odnieść olbrzymi sukces – jak na ówczesne realia państwa kolonialnego – i wyraźnie odciąć się od swojej społeczności. Postrzeganie edukacji jako szansy dla nielicznych na zrobienie
wielkiej kariery pokutuje do dzisiaj i to nie tylko w krajach Południa.
Rodzice i nauczyciele nie są zainteresowani wyrównywaniem braków edukacyjnych dzieci, które uważane są za przegrane, nie
dość zdolne czy niemające tyle „szczęścia”12. Tymczasem zmianę
społeczną zapewni raczej rzetelna edukacja, choćby kilkuletnia,
ale dostępna dla wszystkich, niż świetne wykształcenie dla wybrańców losu. Sytuacja, w której niewielka grupa osób jest dobrze
wyedukowana, podczas gdy reszta społeczeństwa pogrąża się
w stagnacji, może prowadzić do tak zwanego drenażu mózgów,
czyli masowej migracji młodej wykształconej kadry do innych
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Praca dzieci kojarzy się nam – głównie za sprawą przekazów medialnych – z zajęciem urągającym wszelkim normom: niewolniczą
harówką na rzecz wielkich firm. Rzeczywiście, część młodych osób podlega wyzyskowi. Rodzice sprzedają je za pewną sumę pieniędzy, a dzieci mają tę kwotę odpracować, do czego jednak nie dochodzi – dług nigdy się nie zmniejsza pomimo pracy po kilkanaście
godzin dziennie. Ten system odpracowywania zadłużeń jest w rzeczywistości nowoczesną formą niewolnictwa6. Praca dzieci nie musi
jednak wyglądać w taki sposób. Istotnie, w biednych społecznościach podejmują one zatrudnienie głównie po to, by pomóc utrzymać rodzinę. Bieda jest więc zasadniczym, choć nie jedynym powodem pracy dzieci. Młody człowiek, pracując, uczy się również
odpowiedzialności, zdobywa umiejętności, które mogą przydać się w przyszłości, przygotowuje się do roli pełnoprawnego członka
wspólnoty. Przecież nawet amerykańskie nastolatki zarabiają na swoje wydatki, opiekując się dziećmi czy pracując w restauracjach,
a na taki rodzaj zatrudnienia panuje całkowite przyzwolenie społeczne. Mało tego, jest to zupełnie legalne. Gdzie więc leży granica?
Może tak jak autorzy wydanej przez PAH książki Gorzka czekolada, Błażej Popławski i Katarzyna Szeniawska, należy głębiej się
przyjrzeć przyczynom i skutkom pracy dzieci oraz odpowiedzieć na trzy podstawowe pytania: czy dziecko zmuszane jest do pracy,
czy wykonywana przez nie praca zagraża jego zdrowiu lub życiu i czy nie ogranicza ona jego dostępu do edukacji. Nie każda praca
dzieci jest zła sama w sobie. Pracy dzieci poświęcony jest jeden z rozdziałów wspomnianej książki. Rozmówcy – rolnicy z plantacji
kakao i pracownicy zakładów przetwarzających ziarno kakaowe w Wybrzeżu Kości Słoniowej – mówią autorom, że Europejczycy
mają spaczony obraz pracy dzieci. Tia Kesse – rolnik z okolic Man –przyznaje, że praca dzieci jest smutną codziennością iworyjskiej
wsi. Na plantacjach pracuje młodzież, a także dzieci, już od ok. ósmego roku życia. Pomagają rodzicom. Nie ma innej możliwości.
[…] Dzieci wykonują zarówno prace lżejsze, jak i cięższe. Zdaję sobie sprawę, że nie jest to fair. Wynika jednak ze struktury rodziny,
ról przypisanych od urodzenia. Kampanie społeczne niewiele zmieniają, przynajmniej nie w naszym regionie. W samej tylko Ghanie
i w Wybrzeżu Kości Słoniowej na plantacjach pracuje aż 1,8 miliona dzieci, z czego część pochodzi z sąsiednich krajów. Jednak, jak
słusznie zauważa pracownik organizacji Caritas z San-Pédro, problem pracy dzieci związany jest ze znacznie szerszym problemem
niskich zarobków rolników uprawiających kakao i nierówności ekonomicznych obserwowanych na poziomie kraju. Gdyby rolnicy nie
potrzebowali pomocy na polach, na których pracują, żeby utrzymać rodzinę, nie istniałaby praca dzieci7.

Opieka medyczna na terenach
wiejskich w Bangladeszu10
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Praca dzieci – dwie strony medalu?
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Przed epoką kolonizacji w Afryce subsaharyjskiej istniała w zasadzie jedynie
edukacja nieformalna.
Kolonizatorzy przynosili ze sobą często określony rodzaj edukacji, który był wynikiem wielu procesów ekonomicznych i społecznych na Północy. Został on bez żadnych adaptacji przeniesiony na grunt Afryki subsaharyjskiej. Od tamtej pory edukację utożsamia
się z chodzeniem do szkoły. Tymczasem dzieci w Afryce przedkolonialnej również się uczyły: uczestnicząc w życiu wspólnoty
i współpracując z dorosłymi. Była to więc edukacja nieformalna. Wpływ Północy na kształt instytucji Południa nie zakończył się wraz
z odzyskaniem niepodległości przez dawne kolonie. Wiele pytań dotyczących pozostałości kolonializmu pozostaje otwartych. Jak
silny jest wpływ organizacji międzynarodowych – takich jak na przykład Bank Światowy – na kształt oświaty w krajach Południa?
Czy Południe zawsze ma decydujący głos w kwestii swojej edukacji14?

Wykres nr 3: Odestek dzieci niechodzących do szkoły w zależności od status materialnego,
zamożności gospodarstwa domowego, płci i miejsca zamieszkania,
dane zbiorcze z 63 krajów z lat 2005 – 2011
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Miejsce zamieszkania
Miasto lub wieś, kraj Południa lub Północy, znajdujący się w stanie
pokoju lub wojny – miejsce zamieszkania determinuje nasz los,
także w kwestii dostępu do edukacji. Uznaje się, że mieszkanie
na wsi ogranicza dzieciom dostęp do szkoły: uczniowie muszą
pokonywać czasem znaczne odległości, by dotrzeć do placówki
umiejscowionej na przykład w większej wsi albo w mieście. Badania Banku Światowego z 2004 roku, przeprowadzone w Czadzie
na terenach wiejskich ze stosunkowo płaskim krajobrazem, wykazały, że liczba dzieci, które uczęszczały do szkoły, malała wraz ze
wzrostem odległości tej ostatniej od domu. Jeśli we wsi znajdowała
się szkoła, 50 procent dzieci w wieku szkolnym było do niej zapisanych, a jeśli nie – do placówki w innej miejscowości uczęszczało
tylko 25 procent16. Dodatkowo w społecznościach wiejskich dzieci mają liczne obowiązki: pomagają na roli, zajmują się żywym
inwentarzem, wykonują prace domowe. Jeśli szkoła jest daleko,
dziecko straci dużo czasu, by do niej dotrzeć – czasu, który mogłoby przeznaczyć na pomoc rodzicom. Podział miasto – wieś jest
mocno widoczny w takich krajach jak na przykład Benin: 39 procent dzieci (spośród wszystkich dzieci w wieku, w jakim powinny
kończyć szkołę) kończy podstawówkę; na terenach wiejskich jest
to tylko 27 procent populacji. W Mozambiku ten wskaźnik wynosi
26 procent, a na terenach wiejskich – tylko 12 procent. Podobnie wygląda sytuacja w Burkina Faso, Gwinei, na Madagaskarze,
w Nigrze i Togo17. W krajach globalnego Południa większość
dzieci drogę do szkoły pokonuje pieszo, dlatego fizyczne bariery,
takie jak rzeki, góry, lasy, są poważnym utrudnieniem.

PAH prowadzi kursy
dla byłych dzieciżołnierzy w Sudanie
Południowym.

Z powodu wojen i zamieszek dostępu do edukacji pozbawione
są całe pokolenia. Trwająca wiele dziesięcioleci wojna w Sudanie sprawiła, że miliony mieszkańców południa tego kraju straciły
życie, a większość tych, którzy uniknęli śmierci, walczyła codziennie o przetrwanie. Namiastkę normalności otrzymali jedynie ci,
którzy trafili do obozów dla uchodźców w sąsiedniej Etiopii, Kenii
lub Ugandzie. Tam można było uczęszczać na lekcje lub kursy
doszkalające prowadzone przez organizacje świadczące pomoc
uchodźcom. Jednak dla wielu osób lata ucieczki to czas bezpowrotnie stracony. Niestety, nawet teraz, gdy krwawy konflikt został
zakończony oddzieleniem się południowej części największego
dotychczas kraju na kontynencie afrykańskim i powstaniem niepodległego Sudanu Południowego ze stolicą w Dżubie, tym najmłodszym państwem świata nadal targają konflikty plemienne. Tylko
w pierwszej połowie 2013 roku zmusiły one ponad 100 tysięcy
osób, głównie kobiety i dzieci, do ucieczki i szukania schronienia
w buszu. W takich warunkach nie ma mowy o normalnym życiu,
chodzeniu do szkoły czy planowaniu przyszłości.
Trwająca od 2011 roku wojna w Syrii kosztowała już życie ponad
100 tysięcy osób, a wygnała z domu miliony. UNICEF szacuje,
że ponad milion dzieci syryjskich stało się uchodźcami, szukającymi schronienia w granicach kraju oraz w państwach ościennych18.
Liczby rosną z dnia na dzień, a końca konfliktu nie widać. Dla tych
dzieci to czas stracony, nieodwracalnie bowiem został zakłócony ich proces edukacji i dorastania. Żyjąc w spokojnym dotąd
kraju, młodzi Syryjczycy normalnie chodzili do szkół i przedszkoli
– tuż przed wybuchem konfliktu w 2010 roku blisko 100 procent

Edukacja byłych żołnierzy odbywa się w trzech krytych strzechą klasach i jednej klasie znajdującej się bezpośrednio pod drzewem – w czasie deszczu lekcje są odwoływane. PAH opłaca pensje nauczycielom i dzięki
temu szkoła funkcjonuje; wielu uczących w innych regionach wcale nie otrzymuje wynagrodzenia. W tej
szkole czytania, pisania i języka angielskiego uczy się w sumie około 150 osób; to zarówno dzieci, jak i dorośli, którzy przed laty – sami będąc dziećmi – zmuszeni zostali do walki zbrojnej. Nie mogli wówczas zdobyć żadnego wykształcenia, dopiero teraz nadrabiają zaległości. Po uzyskaniu podstawowych umiejętności
uczniowie mogą zacząć naukę zawodu.
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dzieci, złego funkcjonowania instytucji publicznych oraz braku sanitariatów, by wymienić kilka istotnych problemów Południa. Jeśli
odpowiednio kształcone są tylko dzieci z bogatych rodzin albo
te uznane za najzdolniejsze, awans społeczny jest coraz trudniejszy, a społeczeństwo – coraz mniej egalitarne.
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krajów. Obecnie zjawisko to dotyczy około 1/4 mieszkańców
takich krajów jak: Mozambik, Ghana, Kenia czy Uganda, oraz
70 procent fachowców z Karaibów i regionu Pacyfiku, którzy
świadczą usługi w krajach bogatej Północy13. Rozwój społeczny
dokonuje się stopniowo. Jeśli w danym regionie nic się nie zmienia, to rodząca się elita być może nie będzie miała motywacji, by
zostać w kraju. Dobrze funkcjonującego, nowoczesnego i egalitarnego społeczeństwa nie da się bowiem oprzeć na edukacji pojedynczych osób, ponieważ wykształcone jednostki to za
mało, by rozwiązać na przykład problem wysokiej śmiertelności
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Dla wielu osób żyjących w regionie, gdzie toczy się konflikt
zbrojny, i tych, które są prześladowane na tle religijnym, etnicznym czy politycznym, jedyną drogą ratunku jest uc hodźctwo.
W przyszłości rosnąć będzie także liczba ludzi, którzy migrują
z powodu zmian klimatycznych. 75 procent światowych uchodźców ucieka do państw sąsiednich – zwykle są to kraje Południa,
o niezbyt silnie rozwiniętych systemach edukacyjnych. Państwa te
nie mają możliwości, by należycie zająć się przybyszami. Największe skupiska uchodźców często znajdują się w tych regionach kraju, w których edukacja prowadzona jest na najniższym poziomie.
Inny problem polega na braku formalnych dowodów, że dziecko
rzeczywiście pobierało naukę jako uchodźca. Zdarza się na przykład, że uczeń kończy kilka kolejnych klas podstawówki, wraca
do swojego kraju i zaczyna edukację od początku, gdyż nie ma
żadnych dokumentów potwierdzających lata nauki w obcym kraju.
W obozach dla uchodźców nie zawsze jest bezpiecznie – zdarza się, że rodzice obawiają się posyłać do szkoły dziewczynki.
Brakuje wykwalifikowanych nauczycieli mówiących w odpowiednim języku, dlatego lekcje prowadzone są na niskim poziomie –
najczęściej przez któregoś z mieszkańców obozu. Taka sytuacja
sprawia, że w obozach istnieje co prawda edukacja podstawowa,
ale znacznie rzadziej prowadzone jest nauczanie na poziomie
ponadpodstawowym22.
Dane zebrane w 132 obozach dla uchodźców, umieszczonych
zarówno na terenach wiejskich, jak i w miastach, pokazują, że tylko
w 38 obozach do szkoły podstawowej zapisane były wszystkie
dzieci. W 32 obozach do szkoły było zapisanych przynajmniej
70 procent, a w pozostałych 62 obozach – mniej niż 70 procent
dzieci. Klasy często były zbyt liczne, brakowało podręczników.

czy
wiesz, że:
W 2011 roku
28 milionów
dzieci nie chodziło do szkoły
z powodu wojen i konfliktów.

Analfabetyzm dotyczy
21 procent dzieci
i młodzieży
zamieszkującej tereny
ogarnięte konfliktami
zbrojnymi, w porównaniu

7 procent

do
w pozostałych ubogich
regionach świata21.

Przytoczone dane odnoszą się do sytuacji osób mających oficjalny
status uchodźcy; ci, którzy takiego statusu nie mają, najprawdopodobniej jeszcze rzadziej chodzą do szkoły – często przybyli
do danego kraju nielegalnie23. Zdarza się jednak, że przebywanie w obozie dla uchodźców jest jedyną szansą na zdobycie
wykształcenia. Duże obozy, prowadzone na przykład przez
UNHCR (ang. United Nations High Commissioner for Refugees,
pol. Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców),
zapewniają zupełnie dobrą edukację na podstawowym i średnim
poziomie. Dzieci, które trafiły do obozu i mają szansę nauczyć się
na przykład angielskiego, będą w lepszej sytuacji niż te, które pozostały na zdestabilizowanym terytorium i nie zdobędą żadnego
wykształcenia.

niepełnoprawność
Szansę na uzyskanie wykształcenia radykalnie obniża każdy rodzaj
niepełnosprawności – fizycznej lub psychiczne. Problem z dostępem
do edukacji osób niepełnosprawnych mają nawet państwa wysokorozwinięte, a sytuacja w krajach rozwijających się wygląda znacznie
gorzej. Szacuje się, że 90 procent niepełnosprawnych dzieci w krajach Południa nie chodzi do szkoły. Międzynarodowa organizacja
humanitarna Handicap International, której działania koncentrują się
przede wszystkim na pomocy osobom niepełnosprawnym, wymienia
następujące przyczyny takiej sytuacji:
ubóstwo, brak środków na edukację i na zakup najpotrzebniejszych rzeczy,
duże odległości do szkoły i brak odpowiedniej infrastruktury, np.
dróg i środków transportu,
przekonanie rodziców, że niepełnosprawnemu dziecku nie jest
potrzebne wykształcenie, zwłaszcza gdy sami nie są w stanie się
z dzieckiem komunikować, np. gdy jest głuche lub ma autyzm,
brak polityki edukacyjnej w danym kraju, promującej kształcenie
osób niepełnosprawnych,
przeświadczenie rodziców, że w pierwszej kolejności wykształcenie należy zapewnić zdrowym dzieciom, podczas gdy niepełnosprawne zatrzymuje się w domu,
wstyd rodziców związany z posiadaniem niepełnosprawnego
dziecka; w skrajnych przypadkach niepełnosprawność potomka
może powodować wykluczenie całej rodziny przez lokalną społeczność lub wygnanie matki wraz z dzieckiem,
sytuacja, gdy niepełnosprawne dzieci nie chcą chodzić do szkoły,
bo wstydzą się swojej ułomności, mają niskie poczucie własnej
wartości i boją się odrzucenia, zwłaszcza gdy spotkały się już
z negatywnymi reakcjami w swoim najbliższym otoczeniu,
obawa rodziców przed tym, że ich niepełnosprawne dziecko zostanie odrzucone i źle trakowane przez innych uczniów,
sytuacja, w której dziecko nie może chodzić, a szkoła jest zbyt
oddalona od domu i brakuje środków transportu,
przekonanie rodziców, że ich niepełnosprawne dziecko nie poradzi
sobie w szkole, co wynika z braku informacji na temat równego dostępu do edukacji dla wszystkich oraz możliwości, jakie są stwarzane, aby umożliwić niepełnosprawnym zdobycie wykształcenia,
niechęć dyrektora szkoły i nauczycieli wobec przyjmowania dzieci niepełnosprawnych do placówki, co najczęściej jest rezultatem
obawy uczących, że nie będą wiedzieli, jak pracować z niepełnosprawnym dzieckiem, oraz braku szkoleń w tym zakresie,
sprzeciw innych rodziców wobec obecności uczniów niepełnosprawnych w szkole, wynikający z obawy, że wpłynie to negatywnie na wyniki w nauce pozostałych dzieci; w skrajnych przypadkach także lęk rodziców, że ich dziecko „zarazi się”
niepełnosprawnością24.

Mehayo – lokalna
organizacja
działająca na
rzecz dzieci
niepełnosprawnych

Niestety, nie tylko niepełnosprawność, ale także rozmaite dysfunkcje, takie jak dysleksja czy dysgrafia, są na tyle dużym wyzwaniem
dla szkół Południa, że w zasadzie uniemożliwiają zmagającym się
z nimi dzieciom zdobywanie wykształcenia.
zróżnicowanie etniczne i językowe
Mnogość języków i grup etnicznych, typowa dla krajów Południa,
czasem nastręcza problemów dzieciom, które już chodzą do szkoły.
Dzieje się tak na przykład w Bangladeszu, Etiopii i Pakistanie. W jednej z pakistańskich prowincji, Beludżystanie, bariery językowe znacząco ograniczają dostęp do edukacji, zwłaszcza na terenach wiejskich,
gdzie dominują lokalne języki (oprócz oficjalnego urdu funkcjonują
tam jeszcze cztery inne). Wielość języków jest największym wyzwaniem w Afryce subsaharyjskiej – istnieje ich tam ponad 2,5 tysiąca ,
ale tylko 13 procent dzieci uczy się w języku ojczystym25. Językiem
wykładowym jest często język byłego kolonizatora, co w przyszłości
może zapewnić skuteczną komunikację w wieloetnicznych społeczeństwach, ale przez krytyków interpretowane jest jako przedłużenie procesu kolonizacji i utrudnienie w procesie nauczania.
anomalie pogodowe, które są uważane za
rezultat zmian klimatycznych
Zdarza się, że dzieci opuszczają szkołę, by pomóc rodzicom w zarabianiu pieniędzy, ponieważ część plonów lub wyrobów rzemieślniczych
została zniszczona. W Nikaragui po przejściu huraganu Mitch w 1998
roku odsetek dzieci, które pracowały, zamiast chodzić do szkoły, wzrósł
z 7,5 do 15,6 procent na terenach dotkniętych katastrofą. Ponadto susze
czy powodzie sprawiają, że pogarsza się sposób odżywiania najbiedniejszych oraz szerzą się rozmaite choroby, takie jak: biegunka, cholera, problemy skórne. Najbiedniejsi mniej wydają również na opiekę
zdrowotną. Przebyte choroby oraz niedożywienie osłabiają organizmy
dzieci, co ma znaczący wpływ na to, jak wykorzystują one możliwości
edukacyjne. W Zimbabwe prowadzono badania, które wykazały, jak
długotrwałe są skutki zmian klimatycznych. Badano grupę dzieci, które
w latach 1982–1984 – kiedy kraj nawiedzały susze – miały od roku do
dwóch lat. Ta sama grupa była badana kilkanaście lat później. Badacze
odkryli, że susza wpłynęła na zmniejszenie wzrostu dzieci średnio o 2,3
cm, opóźniła pójście do szkoły i spowodowała stratę około 0,4 roku
nauczania. Straty edukacyjne przełożyły się na mniejsze o 14 procent
zarobki w skali całego życia. Konsekwencje zmian klimatycznych są
więc bardzo rozległe26. Oczywiście należy mieć świadomość, że nie
wszystkie gwałtowne zmiany pogodowe, susze, ulewy czy powodzie
mają tak drastyczne skutki. Wiele zależy od aktywności rządów i wspierających je organizacji, które mogą łagodzić konsekwencje katastrof
oraz prowadzić projekty prewencyjne.
Należy pamiętać, że różne bariery w dostępie do edukacji mogą
występować równocześnie, zwiększając ryzyko niechodzenia
do szkoły – na przykład jeśli dziecko pochodzi ze wsi, należy do
mniejszości językowej lub etnicznej i jest dziewczynką, to ma o wiele mniejsze szanse na ukończenie szkoły podstawowej niż chłopiec
z dominującej grupy etnicznej i językowej, mieszkający w mieście.

Mehayo to organizacja pozarządowa działająca w Morogoro w Tanzanii, zajmująca się pomocą dzieciom
niepełnosprawnym umysłowo. Mehayo prowadzi schronisko i dwa ośrodki, w których młodzi ludzie uczą
się samodzielności i przygotowują się do pracy zawodowej. Część dzieci to sieroty, część odwiedza swoje
rodziny podczas wakacji i świąt. Organizacja zapewnia podopiecznym opiekę zdrowotną, a miejscowi i zagraniczni wolontariusze – Mehayo prawie nie zatrudnia personelu – bawią się z dziećmi, czytają im książki,
oglądają wspólnie z nimi bajki.
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Na świecie co roku toczą się dziesiątki konfliktów zbrojnych, większość z nich zamyka się w granicach jednego państwa. Wszystkie
są niezmiernie groźne dla cywilów i mają fatalny wpływ na edukację. Szkoły wraz ze znajdującymi się w nich uczniami stają się
często pierwszym celem ataków armii i bojówek, jawią się bowiem
jako symbol wrogiej władzy, który należy zniszczyć (działo się tak
na przykład podczas konfliktów w Afganistanie, Jemenie czy Indiach). Dziewczynki i kobiety szczególnie narażone są na gwałty
– w czasie wielu konfliktów to stosowana masowo broń wojenna.
Zgwałcone dziewczynki przeżywają wielką traumę, a strach przed
ponowną napaścią sprawia, że wiele z nich nie idzie do szkoły
nawet po zakończeniu konfliktu, zwłaszcza że sprawcy najczęściej
pozostają bezkarni. Dzieci często są porywane ze szkół i przymusowo wcielane do bojówek i armii. Bez wątpienia stres związany
z uprowadzeniem i walką zbrojną negatywnie odbije się też na ich
późniejszych wynikach w nauce20.

Inne bariery w dostępie
do edukacji
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dzieci i młodzieży w wieku szkolnym pobierało naukę i w odpowiednim czasie ją kończyło. Tymczasem międzynarodowa organizacja humanitarna Save the Children podaje, że do stycznia
2013 roku zniszczona została 1/5 szkół w Syrii, a od czasu rozpoczęcia konfliktu setki tysięcy dzieci zupełnie przestały pobierać
edukację w jakiejkolwiek formie19. Tym, które znalazły się w obozach dla uchodźców w Jordanie, Turcji, Libanie czy Iraku, agencje
i organizacje pomocowe starają się zorganizować w miejscach
pobytu tymczasową, zastępczą edukację. Problem polega jednak
na tym, że większość uciekinierów z Syrii wcale do obozów nie
trafiła, z różnych powodów szukając schronienia na własną rękę.

Jednym z głównych wyzwań edukacji w krajach globalnego Południa jest niska jakość kształcenia. Zdarza się, że po kilku latach
podstawówki dzieci nie potrafią czytać lub nie rozumieją prostego tekstu oraz mają kłopot z podstawowymi obliczeniami. Niski
poziom edukacji powoduje, że rodzice często nie widzą sensu
w zapisywaniu potomstwa do szkoły. Uważają, że lepiej, by dzieci
pracowały w domu czy w gospodarstwie albo pomagały w utrzymaniu rodziny, niż traciły czas na lekcjach, podczas których niemal
niczego się nie nauczą. Porzucenie szkoły w takim wypadku wydaje się decyzją całkowicie racjonalną.

zbyt mała liczba nauczycieli. Nawet najlepsze podręczniki
i świetnie wyposażone nowoczesne szkoły nie zastąpią uczących.
Więcej – jeśli nauczycieli jest zbyt mało lub nie przychodzą regularnie do pracy, inwestycje w budynek, sprzęty czy książki pójdą

w klasach często uczą się dzieci w różnym wieku. Jeżeli na wsi
jest jedna szkoła, która mieści się w jedno- lub dwuizbowym budynku, i uczy w niej jeden lub maksymalnie dwóch nauczycieli, to często zdarza się, że w klasie są starsi i dużo młodsi uczniowie. W takiej sytuacji nauczyciel jest zmuszony prowadzić lekcje dla dzieci
o różnym poziomie wiedzy i umiejętności, i nie jest w stanie poświęcić wszystkim wystarczającej ilości czasu. W krajach Południa
znaczny odsetek uczniów wielokrotnie powtarza klasę – bywa, że
kilkunastolatek powinien od dawna chodzić do szkoły ponadpodstawowej, tymczasem wciąż uczy się w podstawówce (taka sytuacja najczęściej zdarza się w szkołach Afryki subsaharyjskiej, dotyczy około 1/3 nastoletnich uczniów)29.
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Wykres 2. Uczniowie przypadający na jednego nauczyciela w szkole podstawowej,
dane z roku 200431
50
45
40
35

fot 6. Nauczycielka z grupą uczennic, Somalia, maj 2013. fot. marcin suder
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Na niską jakość szkolnictwa składa się szereg
czynników:

na marne. Na przełomie lat 1999 i 2000 w szkołach podstawowych było 25,5 miliona nauczycieli. Szacuje się, że do 2015 roku
– aby zrealizować cel edukacji podstawowej dla wszystkich dzieci
– liczba nauczycieli powinna być większa o 15 do 35 milionów27.
Nauczycieli brakuje zwłaszcza na wsi; chętniej pracują w miastach, gdzie z kolei często jest ich zbyt wielu. Szczególnie ważne
jest, by rosła liczba nauczycielek. W Afryce subsaharyjskiej kobiety
rzadko stanowią więcej niż 25 procent kadry nauczycielskiej
w szkołach ponadpodstawowych. Jeszcze mniej jest ich w placówkach na terenach wiejskich. Tymczasem badania pokazują, że
obecność nauczycielek wpływa na wzrost liczby dziewcząt zapisanych do szkoły, sprawia też, że uczennice uzyskują lepsze wyniki
w nauce. Ponadto w sytuacji, gdy nauczycielem jest kobieta, mniej
dziewcząt porzuca edukację. Biorąc pod uwagę nierówności
w dostępie do kształcenia, znalezienie odpowiednio wykwalifikowanej kadry może być trudne, jednak szkolenie i wspieranie nauczycielek powinno być jednym z priorytetów w wyrównywaniu
statusu społecznego kobiet i mężczyzn28.

zła jakość podręczników, ich bardzo skromna liczba, brak pomocy dydaktycznych czy bibliotek to kolejne czynniki wpływające
na niski poziom kształcenia. Podręczniki nie są dostosowane do
możliwości uczniów: często są w języku, którego dzieci nie znają.
Uczniowie w Kenii na przykład uczą się z książek napisanych po
angielsku. Dla większości chodzących do szkoły angielski jest trzecim językiem – po języku lokalnym i suahili, który wraz z angielskim
jest oficjalnie używany w Kenii – więc znają go bardzo słabo. Niektórzy rodzice cieszą się, że dzieci uczą się języka innego niż ten,
którym posługują się w domu. Niemniej nauka w języku, którym
uczniowie biegle nie władają, bywa trudna i czasami może prowadzić do spadku motywacji.
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Wyzwania edukacji

nieobecności nauczycieli. Jeżeli uczący nie przychodzą do pracy, dzieci tracą dzień w szkole oraz motywację, by przyjść do niej
nazajutrz, zwłaszcza że nieobecności nauczyciela nie da się przewidzieć, może się ona zdarzyć każdego dnia tygodnia. Jedno
z badań nauczycielskiej absencji, które przeprowadzono
w 2000 roku, polegało na odbyciu 70 tysięcy niezapowiedzianych wizyt w szkołach podstawowych i klinikach w sześciu krajach
Południa na trzech kontynentach. Nauczyciele nieobecni byli średnio przez 19 procent czasu pracy, a personel medyczny – przez
aż 35 procent. Wyniki różnią się w zależności od kraju; w Ugandzie na przykład średnio 27 procent nauczycieli nie przychodzi do
pracy (dla porównania: w stanie Nowy Jork takich osób jest 5 procent)30. Samo pojawienie się nauczyciela nie gwarantuje jednak,
że będzie on uczył – z badań przeprowadzonych w Indiach wynika, że 50 procent zatrudnionych w szkołach publicznych opuszcza
swoje lekcje, rozmawiając w tym czasie z kolegami lub czytając
gazety. Przyczyny absencji to między innymi brak motywacji oraz
brak sankcji w przypadku niewypełniania obowiązków. Nauczyciele również nie zawsze wybierają miejsce swojego zatrudnienia,
co może osłabiać ich chęć do pracy.

W skali globu rośnie liczba dzieci, które zapisane są do szkoły podstawowej. Sam ten fakt nie oznacza jednak, że uczeń
faktycznie pojawia się na lekcjach. W sytuacji, gdy oferowane
jest wykształcenie niskiej jakości w obcym języku, a nauczyciele
często nawet nie przychodzą do pracy, dziecko nie będzie miało motywacji, by chodzić do szkoły. Częsta absencja uczniów
stanowi więc kolejny problem, z którym mierzą się szkoły na globalnym Południu. Według różnych badań na lekcje nie przychodzi od 14 do 50 procent zapisanych dzieci, a znaczna część
uczniów nie kończy nawet podstawówki, mimo uczęszczania
do niej przez kilka lat. Problemem zatem jest zarówno to, że nie
wszystkie dzieci zapisane są do szkoły, jak i to, że nawet widniejący w ewidencji uczniowie często nie przychodzą na lekcje
lub rezygnują po kilku latach edukacji. Dlatego też rządy, władze lokalne, organizacje pozarządowe i agendy ONZ starają
się wdrażać rozwiązania, które skłoniłyby dzieci do kończenia
szkół. Oczywiście nie zawsze uczniowie porzucają szkołę z powodu jej nieefektywności. Czasem zmuszają ich do tego rodzice, a czasem skrajna bieda. Niski poziom kształcenia nie jest
jedynym powodem absencji – choć to bardzo ważna przyczyna
– a wiedza, którą dzieci zdobywają, pracując, nie zastąpi tej
wyniesionej z dobrej szkoły. Polepszenie jakości wykształcenia
i zmniejszenie ubóstwa może przyczynić się do tego, że więcej
dzieci faktycznie będzie chodziło do szkoły.

Przykładów wyzwań edukacyjnych w krajach rozwijających się
przytaczać można by wiele. Obok państw, które radzą sobie
z edukacją słabo i średnio, są też oczywiście takie, które funkcjonują pod tym względem dużo lepiej. W edukowaniu kadr przodują
dziś Indie, które dostarczają wysoko wykwalifikowanych pracowników w zakresie usług technicznych, medycznych i IT. I trzeba
o tym pamiętać, aby mieć pełny obraz edukacji we współczesnym
świecie.

Nie ulega wątpliwości, że edukacja przynosi wymierne korzyści
zarówno jednostkom, jak i całym społeczeństwom. Jest główną
bronią w walce z ubóstwem i nierównościami społecznymi. Szczególnie ważne jest kształcenie kobiet. Wiedza, którą posiadają kobiety, pozytywnie oddziałuje na ich rodziny i wspólnoty, w których
żyją. Ponieważ to kobiety zwykle zajmują się zdobywaniem wody
i drewna na opał, przyrządzają posiłki, opiekują się dziećmi, chorymi i starszymi członkami rodziny – ich wykształcenie będzie miało
bezpośrednie przełożenie na warunki życia i gospodarowanie zasobami. Jeśli dziewczynki w szkole lub ich matki na kursie dowiedzą
się, jak chronić się przed malarią i montować moskitiery, z dużym
prawdopodobieństwem w ich rodzinie zmniejszy się ryzyko zachorowania na tę zagrażającą życiu chorobę. Zostało ponadto
udowodnione, że śmiertelność niemowląt i małych dzieci jest tym
niższa, im lepiej wykształcona jest ich matka. Każdy dodatkowy rok

edukacji matki – mowa o krajach o niskim dochodzie – zmniejsza
umieralność jej potomstwa o około 5–10 procent32. Dzieci bardziej
wykształconych kobiet są lepiej odżywione oraz rzadziej chorują.
Wiedza zdobyta w szkole sprawia, że kobiety mogą zapewnić
dzieciom bardziej odpowiednie warunki życia i lepiej zadbać o ich
zdrowie. Takim matkom zależy też na edukacji potomstwa, przede
wszystkim córek. Kobiety, które dłużej się uczą, mają mniej dzieci
i rodzą je później, co jest pozytywną zmianą – zmniejsza się ryzyko śmierci przy porodzie. W krajach globalnego Południa ciąża
niezwykle często oznacza dla kobiety (bywa, że również dla niemowlęcia) wyrok śmierci: brakuje lekarzy i personelu medycznego,
szpitali, lekarstw. Prawdopodobieństwo, że kobieta w Afryce subsaharyjskiej umrze podczas porodu, wynosi 1 do 30 – w krajach
Północy jest to 1 do 560033. Ponadto ciąża w zbyt młodym wieku
bardzo negatywnie wpływa na zdrowie matki.

Projekty PAH: kursy
ogrodnicze dla
kobiet w Sudanie
Południowym
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fot 7. Szkolenia dla mechaników,
Sudan Południowy, maj 2011. fot. marcin suder
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fot 8. Kursy ogrodnicze, Sudan Południowy. fot. pah
PAH zorganizowała szkolenia dla kobiet w miejscowości Malek w Sudanie Południowym. Kursantki uczyły
się, w jaki sposób uprawiać jarzyny. Wiedzą teraz na przykład, jak ochraniać sadzonki czy rozsadzać
rośliny, poznały nieznane wcześniej metody uprawy, a kiedy przyjdzie pora zbiorów, niektórych warzyw
spróbują pierwszy raz w życiu. Kobiety nie mogły nauczyć się tego wcześniej: dużą część życia spędziły,
uciekając przed wojną, a gdy była okazja chodzenia do szkoły, korzystali z niej głównie chłopcy – dziewczynki w tym czasie nosiły wodę i przygotowywały posiłki. Teraz kobiety wspólnie uprawiają ogród i mają
nadzieję, że zdołają wykształcić swoje dzieci, a w kraju na dobre zapanuje pokój. Uczestniczki szkolenia
planują uprawiać więcej jarzyn, a pieniądze z ich sprzedaży przeznaczyć na przykład na dodatkowe udogodnienia w ogródkach – największym problemem jest ich nawadnianie.

aktywne szkoły na rzecz globalnej odpowiedzialności

dostęp do edukacji
aktywne szkoły na rzecz globalnej odpowiedzialności

22

Kolejną bolączką edukacji w krajach globalnego Południa jest
niewystarczająca liczba placówek szkolnictwa zawodowego
oraz kursów przygotowujących młodzież do wykonywania zawodu, który zapewniłby utrzymanie. Na przykład w Sudanie Południowym system ten istnieje w szczątkowej lub początkowej formie.
Prowadzeniem kursów zajmują się najczęściej organizacje pozarządowe – międzynarodowe i lokalne – oraz agencje ONZ, które
widzą ogromną potrzebę uzupełnienia tej luki w systemie edukacyjnym rozwijających się państw i działają w oczekiwaniu na wypracowanie i wdrożenie odpowiednich programów rządowych.
Szkolnictwo zawodowe jest już natomiast całkiem nieźle zorganizowane w sąsiednich Kenii czy Ugandzie. Tam jednak w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych udać się mogą jedynie nieliczni
szczęśliwcy, którym udało się odłożyć sporą kwotę na podróż,
czesne i utrzymanie w czasie nauki. System stypendialny nie jest
bowiem tu jeszcze tak powszechny jak w innych krajach. Chlubny
wyjątek stanowią stypendia, które przyznaje np. norweska organizacja humanitarna Norwegian People’s Aid. Działania organizacji
takich jak PAH, która szkoli w Sudanie Południowym mechaników
pomp, są nieocenione, lecz wciąż niewystarczające. Popularnych
w Polsce „samochodówek”, które uczyłyby mechaników samochodowych, w tym kraju nie ma, a wobec braku konkurencji ze strony
lokalnych „złotych rączek” świetnie radzą tu sobie specjaliści zza
miedzy – Kenijczycy i Ugandyjczycy. A auta na drogach, których
praktycznie nie ma, psują się bardzo często. Potwierdzi to każdy,
kto choć kilka tygodni spędził w tym regionie.

Tippy tap – nauka
przez zabawę
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Przytoczone powyżej przykłady znaczenia edukacji w krajach
globalnego Południa nie wyczerpują tematu ani nie stanowią zamkniętego katalogu korzyści, jakie niesie powszechny dostęp do
oświaty. Mamy natomiast nadzieję, że pokażą to zagadnienie
z perspektywy innej niż tylko nabycie umiejętności czytania, pisania
i liczenia oraz zachęcą do głębszej refleksji, dociekania i poszukiwania kolejnych analogii.

Tippy tap to łatwe do skonstruowania i higieniczne urządzenie, które umożliwia mycie rąk mydłem pod bieżącą wodą w niemal każdym miejscu. Tippy tap budowany
jest z łatwo dostępnych materiałów, może
go wykonać nawet dziecko. Tippy tap
oszczędza wodę – by umyć ręce mydłem,
wystarczy tylko 40 mililitrów wody (dla porównania: kubek ma 250 mililitrów). Woda
używana do mycia rąk się nie marnuje,
wraca do obiegu. Tippy tap to świetne
narzędzie do promowania zasad higieny, zwłaszcza wśród dzieci. Poznają one
w szkole konstrukcję tippy tap i uczą się
dokładnego mycia rąk. Więcej informacji
na www.tippytap.org

Szkolnictwo wyższe w krajach
globalnego Południa na
przykładzie Tanzanii i Sudanu
Południowego
Kondycja edukacji, w szczególności średniej i wyższej, nie tylko
świadczy o stopniu rozwoju społecznego państw, ale przede wszystkim rozwój ten umożliwia i wzmacnia. Truizmem jest stwierdzenie, że
wykształcone elity i kadry to podstawa systemu państwowego, który
zabezpiecza dobro jednostek i całych społeczności. Wiele badań
dowodzi, że im lepiej wyedukowane społeczeństwo, tym mniejsze:
korupcja, przestępczość czy problemy społeczne. Dlatego tak ważne
są inwestycje w rozwój oświaty w krajach, które z wymienionymi problemami się borykają – zwłaszcza w tych najbiedniejszych, z dużą
liczbą wyzwań społecznych.
W krajach globalnego Południa – tak jak i w innych regionach świata
– stan szkolnictwa wyższego jest bardzo zróżnicowany. Niektórych
uczelni w Indiach czy w Republice Południowej Afryki można tylko
tamtejszym studentom pozazdrościć. W rankingu najlepszych uniwersytetów afrykańskich pierwsze trzy miejsca zajmują obecnie placówki z RPA. Tuż za podium znajduje się uczelnia z Dar es Salaam
w Tanzanii, a w pierwszej dziesiątce plasują się również: Egipt, Nigeria i Uganda.(*) Tę ostatnią reprezentuje słynny Makerere University
z Kampali. Założony w 1922 roku jako szkoła techniczna, szybko stał
się głównym centrum edukacji wyższej dla całej Afryki Wschodniej.
Dziś na tej nowoczesnej i dobrze wyposażonej uczelni uczy się ponad 40 tysięcy studentów zarówno z Ugandy, jak i z całego regionu.

Uniwersytet kształci m.in. na takich kierunkach, jak: ekonomia i zarządzanie, rolnictwo i środowisko, edukacja, informatyka, zdrowie, medycyna i farmacja.
Rozwój szkolnictwa wyższego na kontynencie afrykańskim nastąpił
znacznie później niż w innych regionach świata. Powstanie uniwersytetów wiązało się w dużej mierze – choć nie tylko – z działalnością
misyjną. Jezuici założyli m.in. uniwersytety w Bużumburze (Burundi)
i Addis Abebie (Etiopia), a dominikanie – w Butare (Rwanda). Dziś
uczelnie te są w znacznej mierze świeckie.
Z niektórymi uniwersytetami afrykańskimi związani byli i są światowej
sławy naukowcy i nobliści, tacy jak np. twórczyni Ruchu Zielonego
Pasa Kenijka Wangari Maathai (Uniwersytet w Nairobi). Duża liczba
osób z krajów rozwijających się decyduje się jednak rozwijać karierę na czołowych światowych uczelniach w Stanach Zjednoczonych
i Wielkiej Brytanii. „Wole” Soyinka – Nigeryjczyk, który w 1986
roku otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury – po studiach
w Nigerii i Wielkiej Brytanii ostatecznie związał się z amerykańskimi
uczelniami. W wielu krajach globalnego Południa szanse na rzetelną
edukację uniwersytecką i rozwój kariery naukowej są obecnie niestety
niewielkie. Dają znać o sobie nie tylko braki w infrastrukturze czy wyposażeniu placówek, ale też jakość nauczania.

Szkolnictwo wyższe w Tanzanii

fot 9. Akcje szkolne z okazji Światowego Dnia
Mycia Rąk, Sudan Południowy, 2011. fot. pah

W Tanzanii funkcjonuje 11 państwowych uniwersytetów. W rankingu z 2013 r. najlepszym okazał się wspomniany już uniwersytet w Dar Es Salaam. Oprócz publicznych placówek istnieją także uniwersytety prywatne (17), które jakością kształcenia
nie odbiegają od uczelni publicznych. Przykładem jest plasujący się na 5 miejscu
Uniwersytet Świętego Augustyna, który jest prywatną niezależną instytucją edukacyjną związaną z Kościołem Episkopalnym w Tanzanii, utworzoną w 1998 roku.
Jednym z kierunków, które można tu studiować, jest socjologia, przygotowująca
specjalistów z zakresu rozwoju społecznego i zrównoważonego rozwoju. 23-letni
student tej uczelni Abednego Dotto Kasenga ma nadzieję, że po ukończeniu
edukacji będzie mógł skutecznie i profesjonalnie pracować ze społecznościami
w mieście i na wsi, pomagając rozwiązywać problemy i konflikty. Wierzy, że jego
wiedza i umiejętności będą przydatne zarówno w instytucjach państwowych, jak
i organizacjach pozarządowych, które za cel stawiają sobie walkę z problemami
społecznymi i socjalnymi. Dotto świadomy jest tego, że w Tanzanii socjologowie
i specjaliści od rozwoju społecznego nie są obecnie postrzegani jako najbardziej
potrzebna grupa pracowników (z tego powodu szczególnie narażeni są na bezrobocie), ale wierzy, że ta sytuacja wkrótce się zmieni. Socjologowie dzięki swojej
wiedzy z zakresu funkcjonowania społeczeństw mogą skutecznie przyczynić się do
zrównoważonego rozwoju i likwidacji ubóstwa w Tanzanii – mówi Dotto.
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Rozmiary epidemii AIDS w Afryce zależą w dużej mierze od postępowania kolejnych pokoleń. Najważniejszymi odbiorcami
wiedzy dotyczącej zapobiegania AIDS/HIV są dzieci w wieku
od pięciu do czternastu lat. Jest wśród nich stosunkowo niewielu

zarażonych, poza tym osoby w tym wieku najczęściej nie przeszły jeszcze inicjacji seksualnej (dotyczy to wszystkich dzieci, nie
tylko zamieszkujących kraje Południa). Ponadto znacznie łatwiej
wśród młodszych osób, które jeszcze nie rozpoczęły współżycia,
propagować stosowanie prezerwatyw przy każdym stosunku.
Niezwykle ważne jest edukowanie dziewczynek – ze względów
społecznych ryzyko zarażenia wirusem jest większe w przypadku
kobiet niż mężczyzn. Często nie mogą one samodzielnie podejmować decyzji dotyczących stosunków seksualnych, dzietności,
reprodukcji i antykoncepcji, nie mają też możliwości negocjowania
warunków bezpiecznego seksu. Fizyczna podatność na zarażenie
również jest znacznie większa u kobiet niż u mężczyzn35. Dobre
programy szkolne nie tylko uświadamiają uczniom, jakie niebezpieczeństwo wiąże się z podejmowaniem ryzykownych
zachowań seksualnych, ale też uczą dziewczynki asertywności
i obrony swoich praw.
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W krajach Południa śmiertelnie niebezpieczne są choroby, które na
Północy zostały opanowane: odra i inne schorzenia wieku dziecięcego, zapalenia dróg oddechowych, gruźlica, biegunka. Zasada
zdrowia publicznego polega na tym, by najpierw ratować życie
niskim kosztem, a dopiero później wysokim34. Już dzięki wykorzystaniu dostępnych skromnych środków pomaga się bardzo wielu
chorym. Edukacja może służyć propagowaniu prostych sposobów zapobiegania śmiertelnym chorobom. W szkołach Południa dzieci często uczą się ważnych zasad higieny, na przykład
dokładnego mycia rąk mydłem – a nie samą wodą – po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po przewijaniu niemowlęcia. Mycie
rąk zapobiega wielu chorobom, m.in. śmiertelnej dla małych dzieci
biegunce, która w krajach Południa zabija co roku 3 miliony najmłodszych. W szkole uczniowie mogą dowiedzieć się, dlaczego
i w jaki sposób należy myć ręce mydłem, czy też jak skonstruować
proste, oszczędne urządzenie umożliwiające tę czynność w miejscu, gdzie nie ma bieżącej wody. Naturalnie dzieci przenoszą
wiedzę do swoich domów, edukują więc rodziców i krewnych. Te
wiadomości są bardzo ważne – pamiętajmy, że znacząca część
światowej populacji wciąż nie ma dostępu do sanitariatów.

fot 10. Abednego Dotto Kasenga,
student Uniwersytetu Świętego Augusta
w Tanzanii. fot. pah

(*) http://www.4icu.org/topAfrica/
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Działania na rzecz zwiększania
dostępu do edukacji
Dostęp do edukacji w krajach globalnego Południa starają się poprawić zarówno rządy państw regionu, jak i władze lokalne, miejscowe organizacje pozarządowe, agendy ONZ oraz organizacje
pomocowe. Każdy z tych podmiotów ma inne kompetencje i możliwości. Rządy wielu krajów zniosły opłaty za naukę lub przynajmniej ich dużą część. W Tanzanii na przykład bezpłatna edukacja
wpłynęła na zwiększenie liczby dzieci zapisanych do szkół z 1,4 do
3 milionów. W Kenii wzrost wynosił 22 procent w ciągu pierwszego
tygodnia. W Ugandzie prawo do darmowej edukacji ma pierwsza
czwórka dzieci z każdej rodziny, dzięki czemu więcej młodych ludzi
chodzi do szkoły, a rodzice zwolnieni są w pewnym stopniu z dylematu, któremu potomkowi zapewnić wykształcenie36.

Mauritius: historia
edukacyjnego
sukcesu37

Mauritius to państwo wyspiarskie położone u wschodnich
wybrzeży Afryki. Tamtejszy
system edukacji, wzorowany
na brytyjskim, poprawił się znacząco od 1968 roku, kiedy to
kraj odzyskał niepodległość.
Bezpłatną edukację wdrażano
stopniowo; dzisiaj Mauritius
zapewnia nie tylko darmowe
studia uniwersyteckie czy transport dla dzieci w wieku szkolnym, ale też bezpłatną opiekę
zdrowotną. W ciągu ostatnich
dziesięcioleci kraj zdołał stworzyć demokratyczny system
polityczny i stabilną sieć zabezpieczeń społecznych. Istnieje
duży nacisk na zrównoważony
fot 11. Mauritius. fot. filip černý
rozwój społeczny oraz współdziałanie rządu, pracodawców
i pracowników. Chociaż Mauritius stoi przed kolejnymi wyzwaniami, zwłaszcza ekonomicznymi, dotąd udawało mu się unikać wielu pułapek, w jakie wpadają małe państwa Południa (na przykład zminimalizował
wydatki na zbrojenia, zamiast je powiększać). Gospodarka kraju jest zróżnicowana, dochody płyną z turystyki, finansów, przemysłu tekstylnego; Mauritius próbuje też rozwijać nowoczesne technologie. Państwo nie
posiada złóż surowców naturalnych, a najważniejszym jego zasobem są obywatele – tak też są traktowani.

Organizacje pozarządowe wprowadzają programy stypendialne. W Ghanie 50 tysięcy uczniów, którzy zdają egzaminy
do szkół ponadpodstawowych, ostatecznie się do nich nie zapisuje, ponieważ nie ma pieniędzy na czesne. Z tego powodu
w 2008 roku fundacja Innovation for Poverty Action (pol. Innowacja w Walce z Ubóstwem ) rozpoczęła program stypendialny:
682 uczniów i uczennic (proporcje płci były równe) z grupy, której
nie było stać na naukę, otrzymało stypendia w wysokości 100 dolarów rocznie. 80 procent dzieci natychmiast zapisało się do szkoły38. Najnowsze badania pokazują, że wprowadzenie nawet

niewielkich opłat za artykuły codziennego użytku (mydło, środki do
uzdatniania wody, szkolne mundurki) w ubogich rejonach Południa
drastycznie zmniejsza liczbę osób, które decydują się na kupno
potrzebnych rzeczy39. To dość przekonujące argumenty za tezą,
że likwidowanie opłat za naukę lub wdrażanie programów stypendialnych przynosi satysfakcjonujące efekty, jeśli chodzi o procent
dzieci zapisanych do szkoły, chociaż efektywność nauki zależy od
innych czynników, na przykład liczby i przygotowania nauczycieli
oraz języka, w jakim wykładają.
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Sudan Południowy jest najmłodszym państwem świata. Po dziesięcioleciach wyniszczającej wojny domowej z arabską północą
oraz po trudnym procesie pokojowym oficjalnie uzyskał niepodległość 9 lipca 2011 roku. Przed nowym krajem stoi teraz wiele
wyzwań, począwszy od konstruowania od podstaw struktur państwowych (przez dziesięciolecia rządziły tam władze w Chartumie, najpierw kolonialne, potem arabskie), przez tworzenie infrastruktury (w Sudanie Południowym prawie zupełnie nie istnieje sieć
dróg, co sprawia że w porze deszczowej większość kraju, który jest prawie dwa razy większy od Polski, staje się niedostępna;
znikoma jest też struktura wodno-sanitarna, sieci energetyczne itp.), po budowę społeczeństwa (kraj zamieszkuje około 8 milionów
osób, przedstawicieli ponad 60 grup etnicznych posługujących się różnymi językami, często ze sobą skonfliktowanych).
Budowa nowego państwa od podstaw to ogromne wyzwanie, a żeby temu sprostać, potrzebne są wykształcone elity oraz wykwalifikowana kadra. W Sudanie Południowym funkcjonuje kilka publicznych i prywatnych uczelni wyższych, ale wszystkie zmagają
się z podobnymi problemami: brakiem wyposażenia, pomocy naukowych, funduszy na wynagrodzenie pracowników. Założony
w 2006 roku w Borze Uniwersytet im Johna Garanga (ang. John Garang Memorial University), który kształci m.in. w zakresie
zarządzania, finansów i rolnictwa, zmaga się z problemami pieniężnymi oraz brakiem kadr i od kilku lat nie prowadzi naboru studentów. Uniwersytet w Rumbek był przez wiele miesięcy zamknięty, dopiero protesty studentów wymusiły jego otwarcie. Uczelnie
prywatne są zamykane, bo nie uzyskują akredytacji Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego. Największym ośrodkiem akademickim
jest Uniwersytet w Dżubie, stolicy Sudanu Południowego, który kształci około 8 tysięcy studentów. Uniwersytet został założony
w 1975 roku, gdy istniało tylko jedno państwo Sudan, ale wybuch wojny między północą i południem kraju w 1983 roku spowodował, że uczelnia została oficjalnie przeniesiona do Chartumu. Ponownie otworzono ją już w nowym niepodległym państwie
w 2011 roku.
Dr Katarzyna Czaplicka, która pracuje w Sudanie Południowym i prowadzi m.in. projekty na Uniwersytecie w Dżubie, w wywiadzie dla radia TOK FM tak mówiła o potrzebie inwestowania w edukację na poziomie wyższym: Gros działań pomocowych na
świecie jest nakierowanych na edukację na poziomie podstawowym, ale nie można zapominać o całej reszcie. Brak finansowania
na wyższych poziomach edukacji skutkuje brakiem kadr. W wielu miejscach Afryki, także tu, w Sudanie Południowym, stoją piękne
nowe szkoły wybudowane ze środków pomocy rozwojowej. Ale te szkoły stoją puste, bo nie ma wykwalifikowanych nauczycieli.
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Szkolnictwo wyższe w Sudanie Południowym
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fot 13. Zajęcia komputerowe dla podopiecznych ośrodka w Kibeho. fot. adrian kubicki

Innym stosunkowo prostym rozwiązaniem jest masowe odrobaczanie dzieci. Przeprowadzone w Kenii badania wskazują,
że ta metoda kryje w sobie duży potencjał. 30 tysięcy uczniów
w 75 szkołach podstawowych na terenach wiejskich w Kenii otrzymało leki przeciwko robakom. Nieobecności na lekcjach zmniejszyły się o 25 procent. Koszt programu był stosunkowo niski: na jednego ucznia wydano ok. 50 centów w ciągu roku. Zbadano dotąd
jedynie krótkoterminowe efekty; być może regularne podawanie

leków sprawi, że dzieci będą wyższe i będą więcej ważyć, a zatem poprawi się ich stan zdrowia. Biorąc pod uwagę niskie koszty
wdrażania programu, jest on niezwykle efektywny – żadna inna
inicjatywa mająca na celu na celu zwiększenie uczniowskiej obecności w szkole nie miał tak wysokiej skuteczności40. Kurację trzeba
powtarzać co sześć miesięcy, ponieważ zarażenia nieustannie się
ponawiają, jednak skutki programu są na tyle optymistyczne, że
popularność tej metody najprawdopodobniej będzie rosła.

Dobry pomysł to za mało
Powodzenie każdego programu edukacyjnego jest uzależnione od szeregu zmiennych. Obrazuje to kenijski program dożywiania dzieci w przedszkolach. Rodzice uiszczali większą opłatę za przedszkole – tego typu placówki w Kenii utrzymują się
z opłat rodziców – a ich dzieci otrzymywały śniadanie bogate w wartości odżywcze. Rzeczywiście, więcej dzieci przychodziło
do przedszkola, jednak nauczyciele nadal byli nieobecni przez około 30 procent czasu. To sprawiło, że na jednego uczącego
przypadło jeszcze więcej podopiecznych. Ponadto spożywanie posiłków skróciło czas faktycznej nauki41. Program nie przyniósł
spodziewanych rezultatów.
Inny przykład programu dożywiania, tym razem niestety tragiczny w skutkach, to największy w Indiach, a także na całym świecie
Mid-Day Meal (pol. posiłek w ciągu dnia), skierowany do 120 milionów dzieci w 1,2 miliona szkół. W 2013 roku z powodu niewłaściwego przygotowania posiłku doszło do zatrucia pokarmowego, w wyniku którego zmarło 22 dzieci. W miejscowości, w której
zdarzył się wypadek, wybuchły poważne zamieszki. Niestety, z powodu złych warunków sanitarnych, w jakich przyrządzane są
posiłki, zatrucia w szkołach zdarzały się już wcześniej, a wartość odżywcza posiłków pozostawiała często wiele do życzenia.
Program został wprowadzony, bo zdaniem specjalistów wpływa na wzrost liczby dzieci zapisanych do szkoły oraz frekwencję.
Jednak zabrakło troski o jakość posiłków, czego skutkiem okazała się niepotrzebna tragedia.

Projektowanie efektywnych programów na rzecz edukacji jest
niezwykle trudne – pojedyncze rozwiązanie może wpłynąć na
zmniejszenie jednego problemu (na przykład odrobaczanie redukuje uczniowską absencję), ale by osiągnąć optymalny efekt,
potrzebne są działania długofalowe, kompleksowe oraz szczegółowo konsultowane ze społecznością lokalną. Dzieci mające dużą
chęć nauki motywują nauczycieli bardziej niż gratyfikacje finansowe – badacze nie do końca rozumieją naturę tego zjawiska, ale
jest ono zauważalne. Jeżeli jednak nauczyciel nie przychodzi do
szkoły, uczeń również nie ma motywacji, by się w niej pojawiać,
nie wspominając o wytężonej pracy. Jeżeli dziecko nie rozumie
języka, w jakim mówi nauczyciel, nie będzie rozumiało też jego
poleceń, a czas spędzony w szkole okaże się stracony – w efekcie
uczeń przestanie przychodzić na lekcje. Podobnych błędnych kół
w edukacji można zauważyć bardzo dużo; sprawnie działające
władze lokalne, miejscowe organizacje pozarządowe oraz rządy
starają się je przerwać. Wszystkie podmioty działające na rzecz
edukacji w krajach Południa muszą zatem podchodzić do problemu całościowo.
W dłuższej perspektywie na poprawę dostępu do edukacji mogą
wpłynąć jedynie przemyślane i spójne strategie oraz polit yki rozwojowe poszczególnych państw, skoncentrowane na
likwidacji głównej przeszkody – ubóstwa. Kluczowe jest jednak to,
aby kraje globalnego Południa otrzymały jednocześnie wsparcie
od reszty świata. Wsparcie nie tylko finansowe czy techniczne
w postaci know-how. Skuteczna walka z ubóstwem oraz pełne
wykorzystanie potencjału i bogactw państw globalnego Południa
możliwe będą jedynie wtedy, gdy zamożna Północ podejmie kroki
w kierunku stworzenia bardziej sprawiedliwego ładu globalnego,
w którym kraje rozwijające się będą miały szansę równego udziału
w światowej wymianie dóbr i usług. Rozwój gospodarczy krajów
globalnego Południa z pewnością ułatwiłoby otwarcie rynków
europejskich i amerykańskich na produkty pochodzące z tamtego
regionu. Byłoby to możliwe, gdyby zlikwidowane zostały bariery
w handlu międzynarodowym (m.in. cła, którymi w Europie i USA
obłożone są produkty z krajów globalnego Południa) oraz dopłaty do rolnictwa w krajach rozwiniętych. Subsydiowanie wyrobów
europejskich i amerykańskich wpływa na zmniejszanie ich cen,
natomiast sztuczne obniżanie ceł na produkty eksportowane do
krajów Południa sprawiają, że lokalne towary nie mogą z nimi

konkurować. Bogate kraje chronią w ten sposób swoje rynki i producentów. Wpływa to jednak negatywnie na gospodarki krajów
biedniejszych, które nie tylko nie mogą się przebić ze swoją ofertą,
ale też niejednokrotnie nie są w stanie nawet na własnych rynkach
konkurować z importowanymi produktami spożywczymi dotowanymi przez państwa zachodnie. Większość obywateli bogatych
krajów ignoruje lub świadomie akceptuje taki stan rzeczy, bądź
też po prostu nie wie, jaki jest rzeczywisty koszt tanich towarów
w supermarketach.
Powyższy przykład pokazuje, że warunkiem redukcji ubóstwa i nierówności na świecie jest skoordynowanie polityki współpracy
rozwojowej z innymi politykami i działaniami państw na arenie
międzynarodowej. Tymczasem często polityki rolnicza, handlowa
czy migracyjna stoją z nią w sprzeczności42. Inną poważną przeszkodą w rozwoju gospodarek krajów globalnego Południa jest
ich dług zagraniczny. Znaczna część państw regionu wpadła
w pułapkę zadłużeniową i zmaga się obecnie ze spłatą kredytów,
co niewyobrażalnie obciąża ich skromne budżety. Postulat częściowego lub całkowitego oddłużenia tych krajów, głoszony przez
niektórych specjalistów i ruchy społeczne, ma przesłanki natury zarówno ekonomiczniej, jak i moralnej. Jego realizacja uwolniłaby
spore środki finansowe, które można by spożytkować na przykład
na służbę zdrowia lub edukację43. Droga do szkoły jest więc bardzo kręta, a dotarcie do celu wymaga nie tylko chęci i motywacji
uczniów, ale przede wszystkim zrozumienia problemu i solidarnego działania nas wszystkich.
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Ośrodek prowadzą Siostry
Franciszkanki Służebnice Krzyża –   te same, które opiekują
się niewidomymi w Laskach pod
Warszawą. Rwandyjski ośrodek
działa od kilku lat i zapewnia
dostęp do edukacji na poziomie szkoły podstawowej ponad
setce dzieci. Warunki przyjęcia są dwa – dziecko musi być
niewidome i bez szansy na wyleczenie oraz musi pochodzić
z biednej rodziny. O spełnienie
tego drugiego warunku nietrudno. Wiele niewidomych dzieci
fot 12. Dzieci uczą się geografii ze specjalnych map.
wychowuje się wśród zwierząt,
Obok jedna z maszyn brajlowskich, które przekazała
żyje na marginesie społeczeńszkole w Kibeho Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
stwa tylko dlatego, że niepełfot. adrian kubicki
nosprawność jest w Rwandzie
traktowana jak klątwa.
Szkoła prowadzona przez polskie zakonnice daje dzieciom szansę na normalne życie. Nie jest to jednak możliwe bez specjalistycznego sprzętu. Są nim m.in. maszyny brajlowskie, które ośrodek otrzymał od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jurek Owsiak zdecydował o tym po spotkaniu z założycielką ośrodka, siostrą Rafaelą.
Uczniowie mają też do dyspozycji nowoczesną salę komputerową, gdzie specjalne urządzenie czyta wszystko, co
wystukują na klawiaturze. Dzieci uczą się również tańca i śpiewu. Potrafią przywitać gości piosenkami w ojczystym
kinyarwanda, po angielsku, polsku i po francusku. Dzięki wsparciu polskiego MSZ oraz środków rządu Rwandy
ośrodek się rozbudowuje. Powstaje nowy budynek przeznaczony na szkołę średnią i zawodową.
Opracował: Adrian Kubicki, dziennikarz radia VOX FM, uczestnik projektu V4
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Ośrodek dla
niewidomych dzieci
w Kibeho, Rwanda

dostęp do edukacji

a) 	Dzieci chcą się uczyć. Wystawa plakatowa dla szkół
Wystawa plakatowa składająca się z sześciu zdjęć-plakatów i sześciu pocztówek obrazujących
problemy w dostępie do edukacji na przykładzie Afganistanu. Do plakatów dołączona jest broszura dla nauczyciela/nauczycielki z propozycjami wykorzystania wystawy zdjęć oraz informacjami
na temat sytuacji edukacyjnej w Afganistanie. Całość wzbogacono o mapę Afganistanu.
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b) 	Afganistan od A do Z
Publikacja zawiera 22 karty formatu A4 ze zdjęciami i kluczowymi hasłami, pod którymi podano
ciekawe i niestereotypowe informacje z życia mieszkańców Afganistanu. Do kart dołączona jest
broszura Afganistan od A do Z. Inspiracje z propozycjami ćwiczeń do zdjęć, które można przeprowadzić w pracy z uczniami. Publikacja została przygotowana z myślą o wykorzystaniu przede
wszystkim w szkole gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.
c) 	Afganistan. Materiały edukacyjne dla szkół
Publikacja zawiera materiały na temat codziennego życia w Afganistanie wraz ze scenariuszami
lekcji i propozycjami ćwiczeń. Jest bogato ilustrowana zdjęciami ukazującymi rzeczywistość kraju.
Podzielono ją na trzy rozdziały: Podstawowe informacje, Życie codzienne, Scenariusze zajęć.
d) 	Jak mówić o większości świata. Rzetelna edukacja o krajach globalnego Południa
Publikacja zawiera informacje na temat rzetelnego przedstawiania krajów globalnego Południa.
Można w niej znaleźć wskazówki dotyczące treści i sposobu rozmawiania z uczniami i uczennicami o wydarzeniach współczesnego świata i roli młodych Polaków i Polek w relacjach Północ – Południe.
e) 	Inspiracje ze Szkół Globalnych. Edukacja globalna w praktyce
Poradnik prezentujący osiągnięcia szkół uczestniczących w programie Szkoła Globalna działa lokalnie!. Publikacja zawiera nie tylko teksty merytoryczne i wskazówki metodyczne, ale też przykłady konkretnych działań szkół w Polsce i za granicą. Poradnik uzupełniony jest zestawem 20 zdjęć,
ilustrujących wybrane aspekty rzeczywistości krajów Południa.

2. 	Materiały edukacyjne przygotowane przez inne organizacje.
Omawianą tematyką zajmują się m.in.:
Amnesty International Polska www.amnesty.org.pl
Centrum Edukacji Obywatelskiej www.ceo.org.pl
Fundacja Edukacji dla Demokracji www.edudemo.org.pl
Fundacja Kultury Świata http://kulturyswiata.org
Fundacja Edukacji Międzykulturowej www.miedzykulturowa.org.pl
Stowarzyszenie „Jeden Świat” http://jedenswiat.org.pl
Instytut Globalnej Odpowiedzialności www.igo.org.pl
UNICEF – Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci www.unicef.pl
UNHCR – Biuro Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców www.unhcr-centraleurope.org/pl/

Zasady edukacji globalnej to zestaw wskazówek, które opracowaliśmy razem z nauczycielami na podstawie doświadczeń pochodzących
z wieloletnich działań. To praktyczny dekalog dla wszystkich, którzy włączają zagadnienia globalne do swojej praktyki nauczycielskiej.
Polecamy szczególnie nowicjuszom!

1. Edukacja globalna kładzie nacisk na
współzależności pomiędzy globalnymi Północą
i Południem, nie ogranicza się
do prezentacji problemów globalnych.
Jesteśmy powiązani z całym światem. Używamy produktów wytworzonych w Indiach, Chinach i Meksyku, pijemy kawę z Etiopii
i herbatę z Cejlonu. Polska polityka zagraniczna, handlowa czy
rolna ma wpływ na sytuację krajów globalnego Południa. Każdy
z nas, podpisując listy i petycje, może przyczynić się do poprawy
sytuacji osób, w obronie których zostały napisane. Uświadamiaj
uczniom istnienie tych współzależności i wskazuj nasze miejsce
w globalnej sieci powiązań. Mówiąc o wyzwaniach stojących
przed współczesnym światem i jego problemach, pokazuj, w jaki
sposób wpływają na nie globalne powiązania między krajami i nasze codzienne wybory.
2. Edukacja globalna uczy krytycznego myślenia
i formułowania własnych opinii na tematy globalne,
nie promuje jednej ideologii, nie oferuje gotowych
odpowiedzi.
Czy rację mają alterglobaliści czy neoliberałowie? Czy sprawiedliwy handel jest na pewno sprawiedliwy? Czy mocarstwa kolonialne ponoszą winę za ubóstwo Afryki? Złożona rzeczywistość
współczesnego świata to edukacyjne wyzwanie. Nikt nie ma
monopolu na prawdę i nie istnieją proste recepty na rozwiązanie
problemów globalnych. Stwarzaj uczniom okazje do dyskusji, nie
unikaj trudnych tematów i pozwalaj na świadome podejmowanie
decyzji. Pokazuj swoim podopiecznym, w jaki sposób krytycznie
analizować docierające do nich informacje – być świadomymi, kto jest ich autorem, w jakiej sytuacji i w jakim celu zostały
stworzone.
3. Edukacja globalna pokazuje procesy globalne
w ich wymiarze lokalnym, prezentuje ich
konsekwencje dla zwykłych ludzi, nie ogranicza się
do abstrakcyjnych pojęć.
Wszyscy mówimy o globalizacji, migracjach i zmianach klimatu,
rzadko jednak uświadamiamy sobie, że każde z tych zjawisk bezpośrednio wpływa na życie nasze i innych ludzi. Rolnik z Kamerunu
i jego rodzina zmagający się z konsekwencjami niskich cen produktów rolnych na świecie, uchodźczyni z Czeczenii i jej dzieci w drodze do Polski, rodzina uciekająca przed powodzią w Bangladeszu

i my, korzystający z produktów importowanych z wielu krajów świata – to prawdziwe oblicze współzależności. Używaj przykładów
i stosuj metody, które pozwolą to zrozumieć.
4. Edukacja globalna pokazuje znaczenie działań
jednostek w reakcji na globalne wyzwania, nie
utrwala poczucia bezradności.
Dzięki prowadzonym przez Amnesty International ogólnoświatowym akcjom wysyłania listów – apeli w obronie osób, których
prawa są łamane – udało się w ciągu ostatnich 30 lat uratować
ponad 16 tysięcy ludzi. Pozytywny skutek odniosło także wiele
akcji konsumenckich mających na celu zmuszenie korporacji międzynarodowych do przestrzegania praw człowieka w krajach
globalnego Południa. Zachęcaj uczniów do działania, podając
przykłady sukcesów oddolnych działań i wskazując możliwości
zaangażowania. Sam(a) bądź przykładem!
5. Edukacja globalna tłumaczy potrzebę
odpowiedzialnego zaangażowania
w rozwiązywanie problemów globalnych, nie służy
wyłącznie zbieraniu funduszy na cele charytatywne.
Trwałe zaangażowanie zwykłych ludzi to warunek konieczny do
rozwiązania problemów globalnych. Na poprawę sytuacji wpływamy, działając bezpośrednio lub pośrednio – poprzez głosowanie na polityków, którzy deklarują zajęcie się problematycznymi
kwestiami. Przekazywanie wsparcia finansowego jest najbardziej
popularną formą pomagania, jednak nie można na tym poprzestawać. Na zmiany klimatu, warunki produkcji towarów, politykę naszego kraju wpływamy codziennie – stojąc przy kasie, wybierając
sposób dotarcia do szkoły lub pracy, głosując bądź spotykając się
z naszymi przedstawicielami wchodzącymi w skład rządu. Wykorzystuj metody, które pozwolą uczniom świadomie kształtować ich
wpływ na otaczającą rzeczywistość.
6. Edukacja globalna stosuje aktualny i obiektywny
opis ludzi i zjawisk, nie utrwala istniejących
stereotypów.
Czy w Polsce żyją niedźwiedzie polarne? Czy wszyscy Polacy
to złodzieje? Odpowiedź na te pytania oczywiście jest przecząca. Podobnie w Afryce nie wszyscy mieszkają w chatach z gliny,
a większość Afrykańczyków nigdy nie widziała na własne oczy
lwa czy żyrafy, bo te żyją w rezerwatach przyrody. Mówiąc
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1. 	Materiały edukacyjne i scenariusze zajęć do pobrania ze strony Polskiej
Akcji Humanitarnej www.pah.org.pl
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Inspiracje edukacyjne
o tematyce prawa do edukacji

Jak mówić o prawach człowieka
i dostępie do edukacji w krajach
globalnego Południa, czyli
10 zasad edukacji globalnej

o krajach globalnego Południa, zawsze korzystaj z wiarygodnych
źródeł oraz przytaczaj aktualne i sprawdzone dane. Na osobach
prowadzących zajęcia spoczywa duża odpowiedzialność, więc
przed wykorzystaniem każdego materiału zastanów się, czy pomoże on przełamywać stereotyp, czy raczej go wzmocni.

dostęp do edukacji

7. Edukacja globalna pokazuje przyczyny
i konsekwencje zjawisk globalnych, nie ogranicza
się do faktografii.
Według statystyk na świecie ponad 840 milionów ludzi nie ma
dostępu do wody pitnej, 57 milionów dzieci nie chodzi do szkoły,
a co 5 sekund umiera z głodu dziecko. Znajomość takich faktów
szokuje, ale nie pomaga zrozumieć, dlaczego tak się dzieje, i nie
pokazuje możliwości zmiany sytuacji. Mówiąc uczniom o zjawiskach globalnych, dociekaj przyczyn, analizuj ich konsekwencje
dla nas i osób, których problem dotyczy bezpośrednio.
8. Edukacja globalna promuje zrozumienie
i empatię, nie odwołuje się tylko do współczucia.
Historie osób, które codziennie zmagają się z brakiem dostępu
do bieżącej wody i toalet, chorobami, głodem, brakiem szkoły
czy pracy, łatwo wywołują wzruszenie i chęć pomocy. Chcemy
zmienić los tych ludzi. W edukacji globalnej konieczne jest jednak
zrobienie kolejnego kroku – podjęcie próby zrozumienia sytuacji,
w jakiej znalazła się opisywana osoba, przyczyn i konsekwencji
tego stanu oraz emocji, które odczuwa. W pracy z młodzieżą stosuj metody, które kształtują umiejętność empatii.

9. Edukacja globalna szanuje godność
prezentowanych osób, nie sięga do drastycznych
obrazów, nie szokuje przemocą.
Docierające do nas za pośrednictwem mediów obrazy z krajów
Południa, np. zdjęcia i opisy ofiar wojen i katastrof naturalnych, są
często drastyczne i szokujące. Pokazują one ludzi w sytuacjach,
w których nikt z nas nie chciałby być przedstawiony, często bez
zgody portretowanych. Ludzi nie można traktować jako anonimowych ilustracji obrazujących katastrofę czy konflikt. Zanim zdecydujesz się użyć czyjegoś wizerunku, zastanów się, czy chciał(a)byś,
aby pokazano w takiej sytuacji ciebie, i sprawdź, czy przedstawiona osoba wyraziła na to zgodę.
10. Edukacja globalna oddaje głos ludziom, których
sytuację prezentuje, nie opiera się na domysłach
i wyobrażeniach.
Wielu Europejczyków wypowiada się na temat problemów globalnych. Aby poznać pełen obraz sytuacji, warto jednak sięgnąć do
tekstów i wypowiedzi mieszkańców krajów Południa. Ich perspektywa jest często inna niż nasza i pozwala lepiej zrozumieć istotę
problemu. Przeczytaj z uczniami wywiad z Kalponą – działaczką
związków zawodowych w RPA, która opowiada o warunkach pracy w fabrykach odzieżowych. Poznaj historię Mariki – 12-letniej Kenijki, która codziennie po szkole niesie do domu kanister z dziesięcioma litrami wody. Obejrzyj film o uchodźcach z Czeczenii, którzy
szukają schronienia w Polsce z powodu prześladowań w swojej
ojczyźnie. Relacje z pierwszej ręki dobrze zilustrują temat oraz pomogą go lepiej zrozumieć i zapamiętać44.
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Część II
Włącz się do działania!

Chcesz być edukacyjnym aktywistą lub edukacyjną
aktywistką? Chcesz włączyć szkołę w działania z zakresu
dostępu i prawda do edukacji? Zaangażuj się!

Co możemy zrobić
jako szkoła:
1.	Zorganizujcie wydarzenie edukacyjnoinformacyjne, uwrażliwiające na problem
dostępu do edukacji oraz prawo człowieka
do edukacji.
Zróbcie to w formie:
> tematycznego dnia w szkole,
> spotkania filmowego połączonego z dyskusją,
> spotkania w bibliotece przy książce z zakresu tematyki
dostępu i prawda do edukacji,
> przedstawienia teatralnego, happeningu, koncertu,
kabaretu,
> wystawy prac plastycznych lub fotografii,
> gry terenowej.
Inspiracji szukaj w publikacjach PAH i na naszej stronie w zakładce: Zaangażuj się! www.pah.org.pl/zaangazuj-sie/4

2.	Zainteresujcie tematem lokalne media –
dzięki regionalnej gazecie, radiostacji,
telewizji mieszkańcy całej miejscowości

będą mogli zapoznać się z tematyką
dostępu i prawda do edukacji.
3.	Przeprowadźcie lekcje tematyczne
w klasach – podczas godziny
wychowawczej, lekcji biologii, geografii,
WOS-u itp.
4.	Zrealizujcie projekt edukacyjny z zakresu
dostępu i prawa do edukacji
5.	Zaprezentujcie temat na Radzie
Pedagogicznej.
6.	Zorganizujcie zbiórkę pieniędzy, loterię
fantową, kiermasz charytatywny, a zebrane
pieniądze przekażcie na wybraną
inicjatywę na rzecz poprawy dostępu
do edukacji.
7.	Zorganizujcie sprzedaż gadżetów
ze sklepiku PAH-u.

Co mogę zrobić
samodzielnie:
1.	Przekazuj wiedzę na temat kwestii dostępu
i prawda do edukacji swoim znajomym,
przyjaciołom rodzinie – zorganizuj
spotkanie filmowe w domu lub dyskusję,
podczas których poruszać będziecie
tematykę dostępu do edukacji.
2.	Promuj tematykę dostępu i prawa do
edukacji na portalach społecznościowych
– zamieszczaj ciekawe filmy, artykuły,
wywiady z ekspertami.
3.	Podpisz petycję wzywającą rząd
Pakistanu do zapewniania edukacji
każdemu dziecku, wszystkie kraje do
zakazu dyskryminacji kobiet, a organizacje

międzynarodowe do zapewnienia do roku
2015 dostępu do edukacji 61 milionom
dzieci, które jej obecnie nie mają.
Petycję znajdziesz pod tym linkiem:
http://educationenvoy.org/petition
4.	Wspieraj organizacje, które pomagają
osobom poszkodowanym w katastrofach
naturalnych i konfliktach zbrojnych
– podczas takich zdarzeń tysiące ludzi
zostaje pozbawionych nie tylko dachu nad
głową, ale także dostępu edukacji.

Część III
Ćwiczenia z edukacji globalnej
z zakresu prawa do edukacji

Ćwiczenia z edukacji globalnej
z zakresu prawa do edukacji

Material dla uczniow nr 1

Ćwiczenia wprowadzające

aktywne szkoły na rzecz globalnej odpowiedzialności

36

potrzebne materiały:
zdjęcia znajdujące się w Materiale dla uczniów nr 1, kopia tekstu z Materiału dla uczniów nr 2, dla każdego z zespołów kartki
papieru
Przebieg ćwiczenia:
Powiedz uczniom, że za chwilę obejrzą zdjęcia zrobione przez ich
kolegów i koleżanki w Kenii. Podziel klasę na 4 zespoły i każdemu
wręcz po jednym zdjęciu z materiału dla uczniów 1. Poproś, aby
przyjrzeli się fotografii i odpowiedzieli na następujące pytania:
– Co przedstawia zdjęcie? (Zwróćcie uwagę zarówno na pierwszy, jak i drugi plan).
– Kto jest na zdjęciu i co robi ta osoba/robią te osoby?
– Jak wygląda typowy dzień bohatera/bohaterów zdjęcia?
– Co robi przez większość dnia? Jakie są jego/jej/ich obowiązki?
Jak spędza czas wolny?
– Co mogło się wydarzyć dziesięć minut przed zrobieniem zdjęcia, a co dziesięć minut po?
Następnie poproś o znalezienie, co najmniej 10 podobieństw między nimi, a osobami ze zdjęcia. Wyniki swojej pracy zespoły powinny zaprezentować klasie. Podsumowując prezentację, staraj się
podkreślić wielość podobieństw między uczniami z Polski i Kenii.

Następnie rozdaj zespołom czyste kartki A4 oraz tekst z materiału
dla uczniów 2. Poproś o jego przeczytanie oraz wykonanie następującego zadania: „Umieśćcie zdjęcie, które otrzymaliście na
środku czystej kartki. Tak, jak każda fotografia, zdjęcie to pokazuje
tylko wycinek rzeczywistości. Możemy tylko wyobrażać sobie, co
znalazło się poza kadrem. Teraz postaramy się rozszerzyć naszą
perspektywę i zastanowić się nad otoczeniem osób znajdujących
się na zdjęciu. Na czystej kartce, którą otrzymaliście, postarajcie
się odpowiedzieć na pytania dotyczące kenijskiej szkoły (odpowiedzi wpiszcie naokoło zdjęcia).
– Jak wyglądają warunki, w jakich pracują uczniowie?
– Jakie prawa i obowiązki mają kenijscy uczniowie?
– Co różni polską i kenijską szkołę? Postarajcie się wskazać plusy
i minusy.
– Co zmienilibyście w tej szkole, gdybyście mieli okazję i środki do
zrobienia tego?
Zanim zaczniecie odpowiadać na pytania, przeczytajcie krótką
relację Łukasza, polskiego wolontariusza, który uczył w tej szkole
przez 3 miesiące. Po wykonaniu zadania, poproszę was o prezentację wyników pracy.”
Po prezentacjach uczniów, podsumuj dyskusję. Podkreśl, że dostęp
do edukacji jest prawem człowieka i choć wiele zostało już zrobione dla poprawy sytuacji młodych ludzi w Kenii, wciąż powinniśmy
wspierać ich dążenia do lepszego wykształcenia.
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dostęp do edukacji

Cele:
– przedstawienie podstawowych informacji dotyczących życia codziennego kenijskich uczniów
– uświadomienie podobieństw między uczniami z Polski i krajów
globalnego Południa

dostęp do edukacji

1. ROZSZERZAMY PERSPEKTYWĘ

dostęp do edukacji

Lekcje zaczynają się o 8:00 i trwają po 40 minut. Przerwy są po 3
lub 2 godzinach lekcyjnych. Kenijska młodzież edukuje się w zakresie: kiswahili, angielskiego, biologii, geografii, historii, religii (w zachodniej części kraju – chrześcijańskiej, na wschodzie - islamu),
chemii, fizyki, matematyki oraz rolnictwa. Między 13:15 a 14:00
jest przerwa obiadowa. Lekcje kończą się o 15:20, po czym jest
40 minut tzw. „Preps” – to czas na odrobienie zadań i ewentualnie
nadrobienie zaległości z pewnych przedmiotów. O 16:00 zaczyna się godzinny w-f (3 dni w tygodniu) lub zajęcia pozalekcyjne.
Uczniowie nie mają pracy domowej. O 17:00 idą do domu (w Kenii ok. 19:00 robi się ciemno).

aktywne szkoły na rzecz globalnej odpowiedzialności

38

Zajęcia trwają od poniedziałku do piątku, choć w klasach 3. i 4.
spędzają też sobotnie przedpołudnie na dodatkowych lekcjach,
podczas których przygotowują się do matury. Po wyborach
w 2007 roku w Kenii został wprowadzony program upowszechnienia szkolnictwa średniego. W związku z tym rząd dopłaca
do każdego ucznia rocznie 10.000 Ksh (ok. 100 euro) oraz zapewnia podręczniki i zeszyty uczniom. Rodzice płacą ok. 7000
Ksh rocznie, przy czym większość tej sumy to opłata za obiady
(Uczniowie codziennie dostają w szkole lunch, ale nie jest on zbyt
urozmaicony. Codziennie githeri, czyli groch z kukurydzą.). Zdecydowaną większość kwoty za naukę (ok. 5000 Ksh) rodziny płacą
na początku roku (w styczniu), ponieważ wtedy ludzie mają najwięcej pieniędzy (z powodu zbiorów).
Istnieje tylko jeden podręcznik do każdego przedmiotu (zazwyczaj napisany przez angielskich pedagogów) i w zasadzie jest on
jednocześnie sylabusem. Nauczyciele są zobowiązani „przerobić
go” (dosłownie). Mimo, że państwo wzięło na swoje barki zapewnienie uczniom podręczników, zwykle w klasie jest nie więcej niż 5
książek. Czasami jest tylko jedna – więc sporo czasu poświęca się
na dyktowanie lub przepisywanie książek na tablicy. Z zeszytami
problem nie ma – gdy cały zeszyt zostanie już zapisany uczeń
przychodzi do nauczyciela i prosi o podpis. Wtedy dostaje nowy.
Oczywiście uczniowie - jak to uczniowie – kombinują i wyrywają
z zeszytów kartki, by wcześniej dostać nowe. Czasami popołudniowe lekcje nie odbywają się, ponieważ pada deszcz. Ale problemem nie jest brak dachu lub jego nieszczelność. Problemem jest
materiał, z którego wykonany jest dach (prawie każdy dach w Kenii) – blacha. Podczas deszczu jest tak głośno, że nie da się uczyć.
Na dodatek robi się na tyle ciemno (a w szkole nie ma prądu), że
nie da się czytać. Więc trzeba czekać…

W szkole są cztery klasy, w każdej 20-30 uczniów. To komfortowe
warunki, jak na Kenię, ponieważ słyszałem, że klasy mogą być nawet sześćdziesięcioosobowe (taka sytuacja panuje zwykle w szkole podstawowej). Ponieważ uczniowie nie mają pracy domowej,
a książki są własnością szkoły, nie ma konieczności noszenia do
szkoły wypchanych tornistrów. Ale za to noszą mundurki: koszule,
spodnie/sukienkę i sweter. Dziewczęta zwykle mają też białe podkolanówki (co jest lekko niepraktyczne tutaj z powodu wszędobylskiego kurzu). Koszt kompletu – ok. 20 euro.
Ponieważ szkoła jest położona na wsi, panuje w niej dość sielska
atmosfera – np. zdarzyło się, że kura zniosła jajka w pokoju nauczycielskim. Przy szkole pasą się też krowy, dzięki którym uczniowie mogą pić popularną w tym regionie słodką herbatę z mlekiem.
Kenijski rok szkolny jest podzielony na trymestry, które oddzielone
są prawie miesięcznymi wakacjami. Od połowy października trwają tutejsze matury: uczniowie zdają je aż z 7 przedmiotów (ale tylko pisemnie). Porządku podczas matur pilnuje dwóch uzbrojonych
strażników – to wynik zamieszek jakie miały miejsce po kenijskich
wyborach w grudniu 2007 roku.
Uczniom nie stawia się ocen. Każdy trymestr zaczyna się i kończy
testami ze wszystkich przedmiotów, na podstawie których wnioskuje się o postępach uczniów. Uczniowie mają znacznie więcej
obowiązków niż w Polsce. M.in. odpowiadają za czyszczenie
klas i pokoju nauczycielskiego i sami dystrybuują posiłki. Znacznie rozbudowana jest funkcja przewodniczącego klasy, który m.in.
przynosi przed każdą lekcją podręczniki z sekretariatu, nosi do
i z pokoju nauczycielskiego zeszyty z wykonanymi zadaniami oraz
przekazuje wszelkie informacje klasie. W szkole istnieje też instytucja „dzwonkowego” („time keeper”), który odlicza czas każdej lekcji i robi użytek z dzwonka (oczywiście ręcznego). „Dzwonkowy”
zawsze pochodzi z klasy drugiej. Wybierany jest (tak jak przewodniczący klas) przez nauczycieli.
Na podstawie zapisków wolontariusza GLEN, Łukasza Bartosika:
www.bartoszinkenya.wordpress.com.
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Życie codzienne w pewnej kenijskiej szkole
Muroki Friends Secondary School w zachodniej Kenii budzi się do
życia między 7:00 a 8:00. W poniedziałki i piątki wszyscy uczniowie stawiają się punktualnie o 7.30 na apelu. Ustawieni w trzech
rzędach przy maszcie i dźwięku łopoczącej kenijskiej flagi wysłuchują szkolnych ogłoszeń i pouczeń dyrektora.

dostęp do edukacji

Material dla uczniow nr 2 (tekst)

2. Wspólnie piszemy historię

potrzebne materiały:
kartki papieru, długopisy, paski papieru z zestawami haseł

Ćwiczenie to może być wstępnym etapem do analizy
porównawczej sytuacji młodych ludzi w Polsce i w krajach
globalnego Południa. Może także posłużyć jako wstęp do refleksji
na temat naszego wyobrażenia o życiu w krajach globalnego
Południa. Podczas dyskusji postaraj się przekazać część informacji
na temat kwestii dostępu do edukacji w Afryce, na podstawie
tekstów zawartych w pierwszej części tej publikacji.

– Dlaczego przyszły im na myśl akurat te skojarzenia?
– Czy według nich mogłyby być to prawdziwe historie? Dlaczego?

Materiał dla nauczyciela:
Zestaw haseł nr 1: pokolenie, szkoła, koleżanki, posiłek, studia,
Sudan Południowy, różowy słoń, droga, długo, miasto, matematyka, książki, obowiązki
Zestaw haseł nr 2: 16 lat, koledzy ze szkoły, Kenia, wioska, mało,
liczne klasy, szansa, blaszana żyrafa, matura, chemia, ławki, obiad,
przyszłość

3. … bo nauka to potęgi klucz
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Cele:
– pokazanie przyczyn ograniczonego dostępu do edukacji w Sudanie Południowym
– wypracowanie propozycji działań mogących zaradzić temu
problemowi
potrzebne materiały:
losy do dzielenia na grupy, karty z historiami bohaterów,
Przebieg ćwiczenia:
Za pomocą kolorowych karteczek (żółtej, zielonej i czerwonej) podziel klasę na 3 grupy. Poproś, aby każdy zespół usiadł w kręgu
i rozdaj po kopii historii z Materiału dla uczniów 1 (każdy zespół
otrzymuje inną historię). Pierwsze zadanie polega na uważnym
przeczytaniu historii i odpowiedzi na następujące pytania:
– Czy bohaterowie opowieści są szczęśliwi?
– O jakich problemach wspominają bohaterowie opowieści?
– Co ułatwiłoby życie bohaterom opowieści?
Zwróć uwagę uczniom, aby zapamiętali wnioski z ich dyskusji. Gdy
grupy przedyskutują powyższe pytania, zbierz teksty i poproś, aby
uczniowie utworzyli nowe, 3-osobowe zespoły tak, aby w każdym
znaleźli się reprezentanci każdego z kolorów.

Poproś, aby w skrócie opowiedzieli sobie historie, które przeczytali.
Każdy ma na to jedną minutę. Następnie poinformuj uczniów, że
kolejne zadanie będzie polegało na wypracowaniu wspólnego
oświadczenia do polskich mediów mówiącego o tym, na czym
polega problem dostępu do edukacji w Sudanie Południowym. Zasugeruj, aby najpierw zrobili listę głównych ograniczeń w dostępie
do edukacji, a następnie zaproponowali trzy działania, które powinien podjąć rząd Sudanu Południowego, by tą sytuację poprawić.
Na koniec poproś o wskazanie trzech rzeczy, które mogą zrobić
mieszkańcy Polski, aby sytuacja ta uległa poprawie. Gdy zespoły zakończą pracę, poproś o prezentację oświadczeń. Pozwól
uczniom komentować propozycje swoich kolegów i koleżanek.
Podsumuj dyskusję stwierdzeniem, że rozwiązanie problemu dostępu do edukacji w Sudanie Południowym zależy od działań wielu
podmiotów, także od mieszkańców Polski.

Szkoła Ducuum
Ok. 12:00 poszliśmy do Szkoła w Ducuum Niestety dzieci nie było
w szkole z powodu deszczu. Przed studnią wybudowaną przez
szkoły polskie w ramach akcji „Studnia dla Południa“, gromadka
kobiet i dzieci nabierających wodę do kanistrów. Obok szkoły osiedlili się ludzie z wioski, którą przed rokiem napadli Murle
(jedna z grup etnicznych Sudanu Południowego). W Bor jest 25
szkół podstawowych, 3 z nich to szkoły prywatne. Opłata w szkole
w Ducuum wynosi jedynie 15 funtów na 3 miesiące, co pokrywa
zakup zeszytów, długopisów, kredy i papieru. W innych szkołach
prywatnych koszt 3 miesięcy to 250 sudańskich funtów – pokrywa to wyżywienie, mundurek, buty. W Ducuum nie mają wystarczającej ilości krzeseł. Jest ich 45 i w dodatku się łamią. Dzieci
przychodzą na zmianę, bo nie mają gdzie siedzieć. Szkolnictwo
w Sudanie Południowym oparte jest na systemie 8+4+4 (8 lat szkoły podstawowej + 4 lata szkoły średniej + 4-letnie studia). Rozmawiamy z Davidem Hugey, około 14 lat. Uczy się w szkole średniej,
bardzo dobrze mówi po angielsku. Dziękuje za studnię, którą tu
wybudowaliśmy. To bardzo ważne dla szkoły i okolicznych mieszkańców. Studnia to również miejsce spotkań towarzyskich. Nasze

Szkoła w Yuai
17 kwietnia 2011 odwiedziliśmy dyrektora szkoły w Yuai – nazywa
się Chol Lew Ngual. W Yuai jest tylko jedna szkoła podstawowa,
rok szkolny trwa od kwietnia do grudnia. W zeszłym roku do szkoły
było zapisanych 724 uczniów w tym 244 dziewczynki. W tym roku
dopiero zaczęli rejestrację. Szkoła mieści się w 4 tukulach (okrągłych chatach, charakterystycznych dla tego regionu) o wymiarach
4mx4m, uczy się w nich ok. 40 dzieci. Reszta dzieci uczy się na
zewnątrz, co oznacza, że w sezonie deszczowym część dzieci
nie przychodzi do szkoły. To samo jak jest bardzo gorąco - wtedy
dzieci uczą się tylko do 10:00.
W 2008 roku została przeprowadzona weryfikacja nauczycieli,
w wyniku której tylko 80 nauczycieli w regionie otrzymało certyfikaty. Obecnie mają już 99 nauczycieli, którzy skończyli kursy nauczycielskie. Każdy nauczyciel musi mieć co najmniej wykształcenie
średnie, ale wciąż takich osób brakuje. 99 nauczycieli na 53 szkoły to bardzo mało. Podręczniki mają tylko nauczyciele, przybory
szkolne – ołówek, długopis i zeszyt daje UNICEF. Brakuje tablic,

pojawienie się budzi ciekawość, wkrótce wokół nas gromadzi się
grupka dzieci, podchodzą mężczyźni. Wszyscy wyciągają ręce
żeby się przywitać. Po chwili przychodzi również Martin i pomocnik nauczyciela Jacob, powiadomieni przez mieszkańców wioski,
że pojawili się biali. W tym roku szkolnym zarejestrowali już ok. 180
dzieci. Część dzieci musi pokonać codziennie ponad 2 kilometry.
Niektóre dzieci wychodzą ze szkoły przed południem, ale potem
już nie wracają. W szkole nie dostają nic do jedzenia. Wracają
więc do domu, żeby coś zjeść i już tam zostają, bo jest za gorąco,
żeby iść z powrotem. Dyrektor szkoły bardzo by chciał, żeby PAH
mogła rozpocząć żywienie dzieci w szkole. Wtedy zostawałyby
na popołudnie w szkole. Posiłki mogłyby przygotowywać kobiety,
które mieszkają w pobliżu.

Na podstawie zapisków Janiny Ochojskiej, kwiecień 2011 r.,
Sudan Południowy.
dostęp do edukacji

– W czym, według nich, życie szkolne w Sudanie Południowym
i Kenii różni się od polskiego?
– Jakie są podobieństwa?

krzeseł, stolików. Nie mają mundurków, które tutaj są ważne, bo są
wyróżnikiem tych, którzy chodzą do szkoły. W szkole w Yuai pracuje 10 nauczycieli. Mają dostęp do studni. Polska Akcja Humanitarna zbudowała tam toalety. W Yuai na razie nie ma szkoły średniej,
jest budowana i może będzie na przyszły rok szkolny. Dzieci, które chcą chodzić do szkoły średniej muszą jechać do Boru (stolicy
stanu Jonglei, do którego należy Yuai). Egzaminy są dwa razy do
roku, we wrześniu i grudniu. W szkole dzieci uczą się angielskiego i nueri, historii, matematyki, podstaw rolnictwa i nauk socjalnych
oraz CRE – Christian Religion Education. Podczas wojny dzieci nie
chodziły do szkoły. W niektórych spokojniejszych okresach udawało się organizować kursy. Dziś płacą za to cenę wysokim poziomem analfabetyzmu. Ale powoli wszystko się rozwija. W zeszłym
roku wybudowano 3 nowe szkoły w okolicy Yuai. Obserwujemy
dzieci uczące się angielskiego. Powtarzają słowa z tablicy…

Na podstawie zapisków Janiny Ochojskiej, kwiecień 2011 r.,
Sudan Południowy.
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Cel:
– nakłonienie do refleksji nad sytuacją uczniów w krajach globalnego Południa

Przebieg ćwiczenia:
Podziel klasę na 4-5 osobowe zespoły. Każdemu z nich wręcz
jeden z zestawów haseł zawartych w Materiale dla nauczyciela
i poproś aby ułożyli historię, w której użyją wszystkich z nich (można je odmieniać). Bohaterem/bohaterką opowieści ma być ich rówieśnik/rówieśniczka z kraju, który wskazany jest w zestawie. Na
napisanie historii zespoły mają 10 minut. Po upływie tego czasu,
poproś, aby przedstawiciele grup zaprezentowali historie. Następnie zapytaj klasę o podobieństwa w przedstawionych historiach.
dostęp do edukacji

Material dla uczniow nr 1
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Na podstawie zapisków Janiny Ochojskiej, Sudan Południowy,
kwiecień 2011.

Ćwiczenia dla zaawansowanych

1. WAGA EDUKACJI
Cele:
– uświadomienie przeszkód w dostępie do edukacji w krajach globalnego Południa
– przedstawienie sposobów mogących przyczynić się do zwiększenia dostępu do edukacji w krajach globalnego Południa
potrzebne materiały:
waga (najlepiej szalkowa), małe przedmioty do obciążenia wagi
(np. pudełka zapałek)
Przebieg ćwiczenia:
Przynieś do sali lekcyjnej wagę. Jeżeli nie jesteś w stanie zorganizować prawdziwej wagi, narysuj na tablicy wage szalkową. Poinformuj uczniów, że dziś będziecie się zajmować barierami w dostępie do edukacji na świecie i możliwościami ich przezwyciężenia.
Poproś uczniów o odpowiedź na pytanie: Dlaczego w krajach globalnego Południa dostęp do edukacji jest ograniczony? Uczniowie
powinni wskazać jak najwięcej powodów, najlepiej różnego typu:
od barier infrastrukturalnych, poprzez kulturowe, skończywszy na
ekonomicznych (przykładowe odpowiedzi zawarte są w Materiale dla nauczyciela 1). Każdą barierę zapisz na tablicy, a następnie
połóż jedno pudełko zapałek na wadze jako symbol tej bariery.
Pudełka kładź tylko na jednej szali wagi. Gdy pomysły się skończą,
podziel uczniów na 5 grup. Do każdej z nich przypisz jeden z podmiotów wskazanych w Materiale dla nauczyciela 2. Powiedz, że
powinni wygenerować jak najwięcej pomysłów, co dany podmiot
(np. mieszkańcy Polski) mogą zrobić, by te bariery zniwelować. Po
kilkuminutowej burzy mózgów, poproś, aby zespoły podawały po
jednym wymyślonym przez nich działaniu.
Każde działanie, które wspólnie uznacie za możliwe do zrealizowania, zapisz na tablicy. Dodatkowo połóż jedno pudełko na
drugiej z szal wagi. Waga powoli będzie przechylała się na stronę pudełek symbolizujących działania. Ćwiczenie kończy się, gdy
wyczerpią się pomysły na działania. Podsumowując, zaznacz, że
każde działanie podjęte przez nas, organizacje lub rządy przybliża nas do przezwyciężenia barier w dostępie do edukacji. Jeżeli
nie dysponujesz wagą, poprzestań na zapisywaniu propozycji na
tablicy po obu stronach narysowanej wagi.

Materiał dla nauczyciela 1:
Przykładowe przyczyny ograniczonego dostępu do edukacji w krajach globalnego Południa: brak infrastruktury (głównie: budynków
szkół), brak wystarczającej liczby nauczycieli, opłaty za edukację,
konieczność pracy dzieci w gospodarstwach domowych, brak
wiary młodych ludzi w możliwość zmiany swojej sytuacji, niewystarczające nakłady rządowe na edukację, przepełnione klasy, ograniczony dostęp do pomocy dydaktycznych… Więcej przykładów
znajdziesz w pierwszej części publikacji.

Materiał dla nauczyciela 2:
Podział na grupy:
– mieszkańcy Polski
– polskie organizacje pozarządowe
– organizacje pozarządowe z krajów globalnego Południa
– rządy krajów globalnego Południa
– rządowe organizacje międzynarodowe, typu ONZ
– pozarządowe organizacje międzynarodowe, typu Lekarze bez
Granic

dostęp do edukacji

Army Forces (wojsko północnej części Sudanu) i zażądali wydania
szefa wioski, którym był jego ojciec. Jego ojciec nie chciał uciekać, naraziłoby to bezpieczeństwo mieszkańców wioski. Poszedł
więc z żołnierzami. David z całą rodziną płakali i gorąco się modlili o ocalenie dla ojca. Ojciec przebywał w obozie wojskowym
niedaleko Boru. Kapitan po dłuższym przesłuchaniu stwierdził, że
jego ojciec jest niewinny. Puścili go w końcu wolno i dali mu dużo
jedzenia, ryż, fasolę – cała wioska świętowała i jadła. David pamięta to bardzo dobrze, miał wtedy 8 lat i najadł się jak nigdy.
W 2005 roku świętowali podpisanie pokoju w styczniu, a potem
podczas głosowania 6 lat później świętowali przez dwa tygodnie.
Chciałby pomóc swojej rodzinie, dlatego się uczy. David spędza
ze mną jakiś czas, pokazuję mu zdjęcia z Polski, próbuję wytłumaczyć na czym polega Internet. David nigdy nie był dalej niż
w Borze – miejscowości oddalonej o 4 km od jego wioski. Jest
ciekawy świata.
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David Hugey ma 16 lat.
Jest w pierwszej klasie szkoły średniej (opłata 250 funtów za trymestr plus 150 za mundurek). Mieszka w wiosce naprzeciwko
naszego obozu, przedtem chodził do szkoły publicznej Malek
(opłata za 3 miesiące nauki wynosiła 70 funtów – na zakup książek, zeszytów, przyborów szkolnych) plus 25 funtów na coroczną
rejestrację. Jeżeli ktoś nie ma pieniędzy na szkołę może zostać
opłacony przez administrację. David w przyszłości chciałby być lekarzem, studiować fizykę, chemię i biologię Jego ojciec ma 4 żony,
David ma 9 braci i 3 siostry. Dwaj bracia chodzą z nim do tej
samej szkoły, jeden do tej samej klasy, drugi do klasy wyższej. Jedna z sióstr ma już 32 lata i jest zamężna ma 4 dzieci. Ojciec ma
50 krów. Mieszka z jedną z żon ojca, jego matka mieszka w Bor
razem z trójką jego rodzeństwa. Ich przyszłością jest edukacja.
Wcześniej mieszkał w Kujwok, a do tej wsi sprowadzili się w 2008
roku. W 2003 roku jego wioska została zbombardowana. David
opowiada, jak Bóg zesłał wiatr i przewiał bomby na inne miejsce,
a oni pozostali bezpieczni. Potem wykopali ziemianki w których
mieszkali. W 2004 roku do wioski przyszli żołnierze Sudanese

3. Poker kryterialny „Jak pomóc uczniom
z globalnego Południa?”

Cele:
zachęcenie do refleksji nad wpływem edukacji na życie człowieka
uświadomienie, że niewielkie zmiany mogą nieść za sobą znaczące konsekwencje
potrzebne materiały:
schemat zawarty w Materiale dla uczniów (po jednej kopii dla
każdego zespołu)
Przebieg ćwiczenia:
Powiedz uczniom, że ćwiczenie, w którym za chwilę wezmą
udział dotyczy kwestii dostępu do edukacji i roli, jaką pełni
ona w życiu każdego człowieka. Podziel klasę na pięcioosobowe zespoły i każdemu z nich wręcz materiał dla uczniów.

Powiedz, że grafika, którą widzą przedstawia symbolicznie życie
pewnej kobiety z Sudanu Południowego o imieniu Elisabeth. Zaznaczone na niej zostały ważniejsze chwile w jej życiu.
Zadaniem zespołu jest stworzenie alternatywnej linii życia, przy
założeniu, że nasza bohaterka idzie do szkoły. Jeżeli czas na to
pozwoli, zespół może przygotować kilka propozycji. Następnie
poproś przedstawicieli zespołów o zaprezentowanie ich prac.
Razem z uczniami postaraj się znaleźć podobieństwa między ich
propozycjami. Podyskutujcie na temat roli edukacji w życiu młodego człowieka oraz przyczyn, dla których niektórzy ich rówieśnicy z krajów globalnego Południa nie chodzą do szkoły. Zapytaj
uczniów czy nierówny dostęp do edukacji ma jakieś konsekwencje
dla wspólnoty międzynarodowej. W podsumowaniu zawrzyj najważniejsze ustalenia z dyskusji.

aktywne szkoły na rzecz globalnej odpowiedzialności
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potrzebne materiały:
plansze do pokera kryterialnego (według schematu w Materiale
dla uczniów), zestawy małych papierowych kart (liczba dostosowana do liczebności grupy – po 12 kart na zespół), kostki do gry
Przebieg ćwiczenia:
Zapowiedz, że będziecie rozmawiać o różnych sposobach
wsparcia uczniów z krajów globalnego Południa. Poprzez burzę
mózgów, postarajcie się wymienić jak największą liczbę przykładów akcji, którą mogą podjąć polscy uczniowie by wesprzeć ich

rówieśników w mniej rozwiniętych krajach. Spiszcie na tablicy co
najmniej 12 pomysłów (przykłady znajdziesz w Materiale dla nauczyciela, ale lista ta nie jest zamknięta).
Następnie podziel klasę na 4-osobowe grupy i rozdaj każdej z nich
planszę do gry oraz zestaw 12 kart. Poproś, aby na każdej z kart
zapisali jeden pomysł z tablicy i zapoznali się z instrukcją gry.
Gdy uczniowie skończą grać, poproś reprezentantów zespołów
o prezentację dwóch sposobów pomagania, które znalazły się
najbliżej środka planszy. Zastanówcie się wspólnie nad wynikami
i ewentualnymi rozbieżnościami w wyborach zespołów.
Zapytaj uczniów, co uznają za najbardziej efektywną formę pomocy. Czy pomoc, która przynosi efekty najszybciej zawsze jest
najlepsza? Jeżeli czas na to pozwoli, zaplanujcie wspólnie jedno
działanie, które możecie podjąć w swoim środowisku w najbliższym czasie.

Pierwszy ząb
Elisabeth przychodzi na

świat
Rodzice Elisabeth
postanawiają wysłać
córkę do szkoły.

Material dla nauczyciela
Rodzice Elisabeth postanawiają, że nie pójdzie ona do szkoły,

Przykładowe akcje, które mogą zostać podjęte przez mieszkańców globalnej Północy dla poprawy sytuacji uczniów w krajach
globalnego Południa:

ponieważ nie stać ich na to.

Elisabeth zaczyna pracować na farmie rodziców.
Rodzice decydują o ślubie Elisabeth z Davidem.

Polecenie kolegom filmu o dostępie do edukacji w krajach globalnego Południa
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Zbiórka pieniędzy w rodzinnej miejscowości na rzecz wybranej szkoły z kraju globalnego Południa
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Material dla uczniow

Cel:
– wskazanie sposobów na rozsądną pomoc uczniom z krajów globalnego Południa
– nakłonienie do refleksji, czy osiąganie szybkich efektów wpływa
na długofalowe i skuteczne zmiany

Zorganizowanie akcji informacyjnej w szkole
Przychodzi na świat pierwsze dziecko.

Nawiązanie współpracy ze szkołą z kraju globalnego Południa, np. wymiana korespondencji

Elisabeth rodzi drugie dziecko.

Wsparcie finansowe organizacji pozarządowej budującej szkoły w krajach globalnego Południa
Zostanie wolontariuszem w organizacji pozarządowej budującej szkoły w krajach globalnego Południa

Rodzi się trzeci potomek.
Elisabeth po raz pierwszy wyjeżdża do

Kupienie bliskim na Gwiazdkę książki lub filmu na temat dostępu do edukacji

oddalonego o 30 km miasta.
Zakup artykułów wytworzonych przez rzemieślników z krajów globalnego Południa, którzy wspierają swoje społeczności
(np. ze sklepiku Przyjaciół PaH)

David umiera na gruźlicę.
Zgodnie z tradycją, Elisabeth dołącza do rodziny brata

Davida – Gabriela.

Po długiej terapii,

Elisabeth umiera
z powodu powikłań
zdrowotnych.

Elisabeth

wspólnie z Gabrielem
stwierdzają, że stać ich na wysłanie
do szkoły tylko jednego dziecka.
Elisabeth dowiaduje się,

że jest nosicielką wirusa HIV.

Wsparcie jednego z programów stypendialnych dla zdolnych uczniów z krajów globalnego Południa
Napisanie artykułu na ten temat do serwisu dziennikarstwa obywatelskiego lub szkolnej gazetki

Elisabeth rodzi czwarte dziecko.

dostęp do edukacji

2. Alternatywna linia życia

Zorganizowanie wystawy na ten temat wspólnie z partnerem z kraju globalnego Południa
Podpisanie się pod petycją do rządów krajów europejskich lub organizacji międzynarodowych w sprawie ułatwienia mobilności zdolnych
uczniów z krajów globalnego Południa

WIELKA GRA PLANSZOWA
– DROGA DO SZKOLY
Cele:
– uzmysłowienie barier w dostępie do edukacji w krajach globalnego Południa
– umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w poszukiwaniu rozwiązań zadań, które mogą być zaskakujące
– zastanowienie się nad możliwymi sposobami wpływu na zwiększenie dostępu do edukacji na świecie

dostęp do edukacji

Potrzebne materiały:
plansza do gry (można ją narysować kredą na placu przed szkołą
lub rozłożyć kartki A4, które będą symbolizować poszczególne
pola gry), kostka do gry (najlepiej dużych rozmiarów – zrobiona
ze styropianu lub dużego pudełka), lista zadań, zeszyt, gazeta.
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Przebieg gry:
Podziel klasę na dwa zespoły i poproś o wybranie reprezentanta
każdego z nich. Poinformuj uczniów, że za chwilę wezmą udział
w grze, która przybliży im kwestię dostępu do edukacji w krajach
globalnego Południa.
Wyjaśnij zasady gry:
– po planszy poruszamy się zgodnie z liczbą wyrzuconych oczek,
wygrywa drużyna, która pierwsza dotrze do pola nr 30,
– jeżeli reprezentant drużyny stanie na polu oznaczonym znakiem
zapytania, drużyna musi wykonać przypisane do danego pola zadanie.Jeżeli wykona je niepoprawnie, musi cofnąć się o trzy pola,
rozpoczyna drużyna, która wyrzuci więcej oczek.

O poprawności wykonania zadania decyduje prowadzący/ a grę.
Na wykonanie poszczególnych zadań uczniowie mają maksymalnie 5 minut.
Zapytaj czy zasady gry są zrozumiałe i rozpocznij grę słowami: „Jesteście grupą uczniów, która mieszka w Kenii. Tak jak wielu młodych
mieszkańców Afryki, codziennie przemierzacie kilka kilometrów by
dotrzeć do szkoły. Ale nikt nie powiedział, że droga do szkoły
musi być nudna! Podczas Waszej podróży spotka Was wiele przygód i wyzwań, którym będziecie musieli sprostać. Powodzenia!”
Gdy jedna z drużyn dotrze do ostatniego pola, pogratuluj zwycięzcom i zapytaj o wrażenia z gry. Czy podobała im się zabawa? Czy coś ich zaskoczyło? Czy któreś z zadań było dla nich
wyjątkowo trudne? Następnie poproś o odpowiedź na pytanie,
czego nowego się dowiedzieli. Podziękuj uczniom za udział
w grze i przedstaw podstawowe informacje na temat dostępu do
edukacji w krajach
globalnego Południa (na podstawie pierwszej części tej publikacji).

dostęp do edukacji

że lepsze). Jeżeli chcecie położyć swoją kartę na miejscu zajętym
wcześniej przez kogoś innego, musicie uzyskać zgodę danej osoby na przesunięcie jego/jej karty po przedstawieniu argumentacji.
Porozmawiajcie w zespole, czyja karta bardziej pasuje w danym
miejscu i dlaczego. Pamiętajcie jednak, że decyzja w tej sytuacji
należy do osoby, która wcześniej położyła kartę na danym miejscu.
Grę kończycie w momencie, gdy wszystkie pola zostaną zakryte.
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Material dla uczniow
Na kartkach, które otrzymaliście wpiszcie pomysły z tablicy. Jedną
z nich możecie pozostawić pustą i wypełnić w trakcie gry. Potasujcie karty i rozdajcie je członkom waszego zespołu. Rzućcie kostką
– ten kto wyrzucił najwięcej oczek, rozpocznie grę. Zaczynając
od tej osoby, wykładajcie po kolei po jednej karcie do gry i układajcie na poniższej planszy. Im bliżej środka, tym dany sposób pomocy uznany jest za przynoszący szybsze efekty (co nie oznacza,

Pole nr 3 - Przez przypadek dowiedzieliście się, że dziś czeka Was
sprawdzian z geografii. Całkowicie o tym zapomnieliście i musicie
w trakcie drogi nauczyć się, tyle ile się da – a nóż się uda! Jeden
z członków Waszej grupy posiada mapę Afryki (sprawdzian jest
z mapy politycznej afrykańskiego kontynentu), więc jest szansa, że
nauczycie się czegoś wspólnie. Problem w tym, że mapa jest zniszczona i niektóre z nazw państw mają niewidoczne litery. Wasze
zadanie polega na wybraniu 3 państw i odgadnięciu ich nazwy.
Informacja dla nauczyciela: Jeżeli na tym samym polu stanie druga
drużyna, poproś o odgadnięcie nazw państw, które zostały pominięte przez pierwszą ekipę.

28
27

26

25

Pole nr 5 – Na swojej drodze spotykacie Mary, która niedawno
przeszła szkolenie z uprawy warzyw organizowane przez Polską
Akcję Humanitarną. Do projektu została wybrana przez szefa wioski, jest wdową i musi utrzymać szóstkę dzieci. Nigdy nie jadła
takich warzyw jak te, jest bardzo ciekawa jak będą smakować,
jak urosną. Wasze zadanie polega na opisaniu smaku ogórka bez
używania następujących słów: łagodny, świeży, lekki.
Informacja dla nauczyciela: Jeżeli na tym samym polu stanie druga
drużyna, poproś ich o opisanie smaku pomidora, bez użycia słów:
kwaśny, słodki, soczysty.
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Pole nr 7 – Właśnie przypomnieliście sobie wczorajszą lekcję,
podczas której była mowa o Milenijnych Celach Rozwoju, które
ONZ przyjęło w 2000 roku. Drugi z tych celów dotyczy edukacji i zakłada, że wszystkie dzieci na świecie powinny kończyć co
najmniej wszystkie klasy szkoły podstawowej. Do którego roku cel
ten, według deklaracji rządów państw, powinien być osiągnięty?
a) Do 2015 roku?
b) Do 2040 roku?

powinniście ułożyć we właściwej kolejności. Strzałki w schemacie
pokazują zależności przyczynowo-skutkowe. Wstawcie karty we
właściwe miejsca, tak aby schemat pokazywał zagadnienie, o którym będziecie mówić na dzisiejszej lekcji.
Pole nr 17 – Właśnie przechodzicie obok studni, którą niedawno
wybudowano w Waszej okolicy. Zauważacie, że nie jest ona użytkowana prawidłowo – okoliczni mieszkańcy przyprowadzają do
niej zwierzęta, które mogą łatwo zanieczyścić źródło wody. Wymyślcie jeden sposób na ochronę studni przed takimi działaniami.
Pole nr 19 – Podczas drogi wywiązała się dyskusja na temat tego,
że nie wszystkie dzieci w Waszej okolicy mogą chodzić do szkoły.
Wpadliście na pomysł, że napiszecie list do rządu Waszego kraju
z prośbą o zwiększenie nakładów na edukację. Wymyślcie 3 argumenty, które zawrzecie w liście,
za powszechną darmową edukacją.
Pole nr 20 – Waszą szkołę ostatnio odwiedził fotograf i zrobił
Wam zdjęcie podczas lekcji. Macie tę fotografię ze sobą i zaczęliście się zastanawiać czy uczniowi w Europie są do Was podobni.
Na podstawie zdjęcia, wymieńcie 3 podobieństwa między uczniami z globalnego Południa i globalnej Północy.
Pole nr 23 – W Afryce Subsaharyjskiej w 1999 roku do szkoły podstawowej chodziło średnio 58% dzieci. Dziesięć lat później wskaźnik
ten wynosił 76 %. Zakładając, że Wasza grupa symbolizuje wszystkie dzieci z tego region świata, które powinny chodzić do szkoły,
podzielcie się na dwie grupy, zgodnie z podanymi danymi – najpierw stwórzcie grupy symbolizujące dzieci chodzące i niechodzące do szkoły w 1999 roku, a następnie zaktualizujcie wyniki o dane
z 2009 roku. Obliczenia zaokrąglamy do liczb całkowitych.

Pole nr 8 – Właśnie minęliście dom Waszej koleżanki – Margaret. Margaret nie może iść dziś do szkoły, ponieważ zachorowała
na malarię. Zdecydowaliście, że odwiedzicie ją na chwilę. Wiecie, że malaria jest przenoszona przez komary i właściwe środki
zapobiegawcze mogą uchronić przed zachorowaniem. Podajcie
jeden sposób zmniejszający prawdopodobieństwo zachorowania
na malarię.

Na podstawie: The Millennium Development Goals Report 2011.

Pole nr 11 – Jeden z Waszych kolegów pochwalił się, że wczoraj
dostał niezwykły list od uczniów z Polski. W liście tym opisane były
warunki, w jakich uczą się Wasi europejscy rówieśnicy i wyrażał
niepokój, że Wasza szkoła wygląda znacznie skromniej. List kończył się pytaniem, jak uczniowie z Polski mogą Wam pomóc. Zastanówcie się wspólnie nad odpowiedzią i wskażcie trzy przykłady akcji, które mogą podjąć młodzi Polacy by dostęp do edukacji
w Waszym regionie poprawił się.

Pole nr 28 – Kwestia dostępu do edukacji to poważna sprawa,
ale nikt nie powiedział, że nie można o niej mówić w nieco luźniejszy sposób. Wymyślcie rymowankę (składającą się z co najmniej 8
wersów), w której mowa będzie o tym, że nie wszyscy na świecie
mają wystarczający dostęp do edukacji.

Pole nr 13 – Na swojej drodze znaleźliście rozsypane litery pewnego powiedzenia. Ułóżcie je w prawidłowej kolejności, tak, aby
tworzyły popularne stwierdzenie.
Pole nr 15 – Dziś czeka Was lekcja ekonomii. Będziecie zastanawiać się jak rozwój edukacji może wpłynąć na rozwój gospodarczy. Jako zadanie domowe otrzymaliście schemat i sześć kart, które

Pole nr 25 – W Kenii, tak jak jeszcze kilkanaście lat temu Polsce,
zeszyty szkolne okładane są gazetami. Dzięki temu nie niszczą się
tak szybko. Wasze zeszyty też powinny mieć okładkę z gazety.
Obłóżcie jeden zeszyt gazetą, nie używając taśmy, zszywacza
ani nożyczek.

Pole nr 29 – Zazwyczaj w krajach globalnego Południa dziewczynki mają gorszy dostęp do edukacji od swoich kolegów. Wśród
wielu przyczyn tego zjawiska znajduje się przekonanie rodziców,
że ich córki powinny przede wszystkim pomagać w domowych
obowiązkach – na szkołe zwykle nie starcza czasu. Rząd Waszego kraju postanowił zmienić tą sytuację poprzez informacyjną
akcję plakatową. Poproszono Was o wymyślenie krótkiego hasła,
które mogłoby znaleźć się na plakacie.
Do dziela!

dostęp do edukacji
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Material dla nauczyciela nr 2 – Zadania do gry
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Material dla nauczyciela

Materiał dla nauczyciela 3 – Mapa do zadania na polu nr 3

Materiał dla nauczyciela 4 – Hasła do pola nr 13

Poszczególne litery hasła należy wyciąć i wymieszać. Uczniowie powinni otrzymać planszę z częściowo odkrytym hasłem oraz małe karteczki z pozostałymi literami.
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Materiał dla nauczyciela 5 – Hasła do pola nr 15
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Edukacja jest droższa od złota  
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Materiał dla uczniów – pusty schemat do uzupełniania (do pola nr 15)
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pomysły na akcje szkolne
Przeprowadźcie w szkole akcję informacyjną na temat prawa do
edukacji. Przygotujcie ulotki, plakaty, lub gazetkę szkolną, które
przekażą społeczności szkolnej ważne tematy z zakresu dostępu
do edukacji na świecie.
Zorganizujcie wystawę zdjęć przedstawiającą warunki, w jakich
uczą się dzieci w krajach globalnego Południa. Zaproście na nią
rodziców, lokalne władze, inne szkoły z okolicy.

Przygotujcie apel szkolny, podczas którego zaprezentujecie symulację obrad przedstawicieli państw globalnego Południa i globalnej Północy na temat możliwości poprawy dostępu do edukacji na
świecie.

Część IV
Przykłady szkolnych
projektów edukacyjnych

Gimnazjum nr 2 w Szczecinku w roku szkolnym 2010/2011 realizowało projekt: „Afryka idzie do szkoły”. W ramach projektu
zorganizowano w szkole konkurs plastyczny pt.: „Afryka idzie do
szkoły”. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, a najlepsze
prace zostały nagrodzone i opublikowane w gazetce szkolnej.
Uczniowie przygotowali także lekcje i pogadanki na temat dostępu do edukacji oraz sytuacji krajów globalnego Południa, które
prezentowali swoim rówieśnikom na lekcjach wychowawczych.
Na zakończenie projektu uczniowie przygotowali także gazetkę
w gablotce szkolnej na temat dostępu do edukacji w krajach Południa, dzięki której o zagadnieniu dowiedziało się jeszcze więcej

osób, a Ci, którzy zapoznali się z tematem prawa do edukacji na
lekcjach, mogli usystematyzować swoje wiadomości.
Projekt przybliżył zaangażowanym uczniom sytuację w innych
krajach pod kątem dostępu do edukacji. Uczniowie zrozumieli,
że nie wszędzie ich rówieśnicy mogą chodzić od szkoły, co skłoniło ich do zorganizowania akcji informacyjno-edukacyjnej, w której zdobytymi informacjami podzielili się z innymi uczniami szkoły.
Dobrym pomysłem okazał się także konkurs plastyczny – ciekawa
forma wizualna lepiej przekazuje niektóre treści niż wykład, czy
pogadanka.

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Komisji Edukacji Narodowej w Bardzie z Filią w Przyłęku
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W październiku 2010r. nauczyciele koordynujący projekt w szkole przygotowali scenariusze zajęć i przekazali wychowawcom
w celu przeprowadzenia lekcji na temat dostępu do edukacji. Scenariusze zajęć były także konsultowane z członkami uczniowskiego Klubu Szkoły Humanitarnej i najpierw realizowane wraz nimi.
Od momentu rozpoczęcia działań Klubu powstała ogólnodostępna gazetka ścienna, która była aktualizowana przez członków
KSzH. Aktualizacja następowała nie tylko po ukazaniu się nowych

informacji na stronie PAH czy mailach z PAH, lecz również dzięki
współpracy szkoły z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, Rzecznikiem
Praw Dziecka, UNICEF oraz innych instytucji wspierających szkołę. Członkowie KSzH rozpropagowali konkurs plastyczny „Dzieci
mają swoje prawa” i pomogli w wykonaniu okolicznościowej wystawki. W czerwcu odbył się Dzień Otwarty „Dzieci mają prawo
do edukacji”, będący podsumowaniem działań oraz prezentowaniem efektów pracy w projekcie „Szkoła z prawami dziecka”.

Globalne Południe i globalna Północ
Globalna Północ – najbardziej rozwinięte (gospodarczo, społecznie) obszary świata, kojarzone z dobrobytem, demokracją, przestrzeganiem praw człowieka, stabilnością polityczną. Wyrażenie globalne
Południe odnosi się z kolei do regionów, które od Północy dzieli znaczny dystans rozwojowy, które
zmagają się z biedą oraz licznymi konfliktami. Terminy „globalna Północ” i „globalne Południe” nie są
określeniem ściśle geograficznym; mają znaczenie umowne, bo chociaż większość rozwiniętych państw
znajduje się na półkuli północnej, to niektóre z nich leżą na półkuli południowej, jak Australia i Nowa
Zelandia. Historia wyrażeń „globalna Północ – globalne Południe” sięga lat 60. ubiegłego stulecia,
ale dużą popularność zdobyły one dopiero w latach 80. XX wieku. Wcześniej stosowano takie pojęcia jak Trzeci Świat i kraje rozwijające się. Pierwszy z tych terminów miał oddawać pozycję nisko
rozwiniętych państw na arenie międzynarodowej, zdominowanej przez dwa zwalczające się bloki:
Wschód i Zachód, które reprezentowały odpowiednio ustrój komunistyczny z gospodarką centralnie
planowaną oraz demokrację i wolny rynek. Drugie określenie mniej opierało się na podziałach politycznych, a bardziej uwypuklało aspiracje biedniejszych krajów; zawierało w sobie założenie, że państwa
te dążą do osiągnięcia zachodnioeuropejskiego czy amerykańskiego poziomu rozwoju i uda im się
osiągnąć porównywalną pozycję stosunkowo szybko. Okazało się jednak, że państwa postkolonialne
zmagać się muszą z wieloma problemami; rozwój nie tylko następuje znacznie wolniej niż początkowo
zakładano, ale jego tempo jest w poszczególnych krajach inne, często zmniejszane przez niestabilność
polityczną byłych kolonii. W latach 70. określenie „globalna Północ – globalne Południe” nabrało
nowego znaczenia: wybuchł bowiem kryzys naftowy, wywołany przez niektóre kraje mniej rozwinięte
(na którym z kolei wiele innych krajów mniej rozwiniętych bardzo straciło, co dowodzi tylko ogromnego
zróżnicowania w obrębie tej grupy). Zachwianie gospodarkami krajów bogatych, opierających się
na taniej ropie naftowej, wzmocniło poczucie jedności krajów biedniejszych i skłoniło je do postawienia żądań dotyczących zredefiniowania ładu handlowego. Układy gospodarcze między Północą
a Południem do dzisiaj są przedmiotem wielu kontrowersji: Południe domaga się równorzędnej pozycji
handlowej, Północ natomiast wciąż wykorzystuje przewagę wynikającą z wysokiego poziomu rozwoju
społecznego i ekonomicznego – którą uzyskała między innymi dzięki dekadom panowania kolonialnego. Terminy „globalna Północ – globalne Południe” sugerują do pewnego stopnia determinizm geograficzny i wskazują, jakoby Południe miało mniejsze szanse na rozwój. W dobie zmian klimatycznych,
które wywołują skrajnie negatywne zjawiska na obszarach zaliczanych do Południa, Północy natomiast
mogą się nawet w ograniczonym zakresie przysłużyć, taki podział geograficzny nabiera nowego znaczenia; globalne ocieplenie wzmacnia go, uderzając przede wszystkim w uboższą część ludzkości.

Wskaźnik rozwoju społecznego – HDI
Innym kryterium, które można przyjąć, wyznaczając mniej i bardziej rozwinięte obszary, jest tak zwany
wskaźnik rozwoju społecznego (ang. Human Development Index, HDI), który pozwala mierzyć społeczno-ekonomiczny poziom rozwoju danego kraju. Regularnie obliczany przez Program Narodów
Zjednoczonych ds. Rozwoju (ang. United Nations Development Programme, UNDP), składa się z trzech
składników: długości życia, poziomu edukacji (mierzonego poziomem analfabetyzmu oraz średnią czasu edukacji) oraz dochodu na głowę mieszkańca (skorygowanego o koszty życia). Posługiwanie się
wskaźnikiem HDI pozwala ocenić rozwój społeczny w danym kraju i daje wyobrażenie o sytuacji jego
mieszkańców.
Rozróżnienie między Północą a Południem nie jest dystynkcją do końca sztywną i jednoznaczną. Na
przykład kraje zaliczone do globalnego Południa posiadają obszary rozwinięte, zaś wybrane regiony
mieszczące się w granicach państw Północy mają niskie wskaźniki wzrostu. Bez względu na różnice
w przyporządkowywaniu konkretnych terytoriów czy krajów do jednej lub drugiej grupy, globalne Południe stanowi ogromną większość świata, do Północy natomiast zaliczyć można przede wszystkim
Europę, USA, Australię, Nową Zelandię, Japonię. Chociaż dysproporcje rozwojowe między Północą
a Południem są bardzo duże, należy pamiętać o umowności tego podziału oraz przenikaniu się regionów lepiej i słabiej rozwiniętych zarówno na Południu, jak i na Północy.
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Słowniczek pojęć
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Poniżej prezentujemy relacje ze szkolnych projektów
opisane przez przedstawicieli szkół.
Projekty realizowane były w roku szkolnym 2010/2011
we wsparciu Polskiej Akcji Humanitarnej.

Pomoc rozwojowa – odpowiedź krajów rozwiniętych na problem ubóstwa, z którym borykają
się kraje rozwijające się. Pomoc rozwojowa udzielana jest przez instytucje międzynarodowe lub przez
rządy państw i polega na wspieraniu działań mających pomóc krajom biednym w zwalczaniu ubóstwa
i rozwoju gospodarczym.

Oficjalna Pomoc Rozwojowa (ang. Official Development Assistance, ODA) to darowizny
i pożyczki mające na celu wsparcie rozwoju gospodarczego i dobrobytu; przekazane są one krajom
rozwijającym się przez oficjalne instytucje rządowe państw-dawców lub organizacje międzynarodowe.
Pożyczki zaliczane są do Oficjalnej Pomocy Rozwojowej tylko wtedy, gdy zawierają element darowizny o wartości przynajmniej 25% wartości pomocy.

Pomoc humanitarna – najważniejszym i nadrzędnym celem pomocy humanitarnej jest ratowanie życia, zdrowia i godności ludzi dotkniętych różnego rodzaju kataklizmami. Mimo iż pomoc
humanitarna jest z reguły krótkotrwała, nie ogranicza się ona jedynie do form aktywności mających
na celu zaspokajanie natychmiastowych potrzeb, takich jak pierwsza pomoc medyczna, dostarczanie
żywności, wody, schronienia czy wsparcia psychologicznego. Pomoc natychmiastowa polega również
na przywróceniu krytycznej infrastruktury w celu umożliwienia odbudowy zniszczeń, zahamowania rozprzestrzeniania się chorób będących następstwem kataklizmu i powrotu do normalnego życia. Do działań tego typu możemy zaliczyć m.in. zapewnienie stałych dostaw wody i pożywienia oraz odbudowę
domostw, szkół, sanitariatów, a także przywrócenie komunikacji i opieki medycznej. W zakres pomocy
natychmiastowej wchodzi również koordynacja powyższych działań.

dostęp do edukacji

Prawa człowieka - każdej istocie ludzkiej przysługuje szereg praw. Zgodnie z koncepcją praw
człowieka u ich podłoża leżą dwie podstawowe wartości – ludzka godność i równość. Prawa człowieka określają, jakie warunki powinny być spełnione, aby można było żyć godnie. Natomiast z faktu, że
wszyscy ludzie są równi, wypływa uniwersalność (powszechność) tych zasad.
Pozostałe wartości, które pozwalają określić reguły współistnienia jednostek i społeczeństw i które wpłynęły na sposób sformułowania konkretnych praw człowieka, to między innymi: wolność, szacunek, zakaz dyskryminacji, tolerancja, sprawiedliwość i odpowiedzialność.
Prawa człowieka są przyrodzone (przysługują człowiekowi od urodzenia), powszechne (przynależne
każdej osobie), niezbywalne (nie można się ich zrzec), nienaruszalne (istnieją niezależnie od władzy,
nie mogą być regulowane przez rządy), naturalne (istnieją niezależnie od potwierdzenia przez władze
państwowe) oraz niepodzielne, wzajemnie zależne i powiązane (stanowią integralną całość, korzystanie z jednego z praw zależy od wielu innych, żadne z nich nie jest ważniejsze od pozostałych).
Podstawowym dokumentem określającym prawa człowieka jest Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych 10 grudnia 1948
roku. Od tego czasu podpisano wiele innych traktatów międzynarodowych precyzujących i uzupełniających prawa zawarte w deklaracji, jak również określających instrumenty służące ich ochronie.
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Milenijne Cele Rozwoju (ang. Millennium Development Goals, MDGs) – osiem najważniejszych celów dotyczących rozwoju społecznego globalnego Południa. Realizacji Milenijnych Celów
Rozwoju przewodzi Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ). Cele zostały sformułowane pierwszy raz w Deklaracji Milenijnej Narodów Zjednoczonych w 2000 roku jako podstawowe wyzwania,
które stoją przed ludzkością u progu nowego tysiąclecia. W 2002 roku rozpoczęto realizację Kampanii
Milenijnej ONZ (ang. UN Millennium Campaign), która ma wspierać wszystkie podmioty działające
na rzecz realizacji MDG. Hasło kampanii brzmi We can end poverty („Możemy wyeliminować ubóstwo”), ponieważ podstawowym problemem społecznym Południa jest bieda. Polska jest jednym ze
189 państw, które – przyjmując Deklarację Milenijną w 2000 roku – zobowiązały się do realizacji
Milenijnych Celów Rozwoju.
Cel pierwszy: Wyeliminować skrajne ubóstwo i głód. Zamierzenie: do 2015 roku o połowę zmniejszyć
liczbę ludzi, których dochód nie przekracza 1 dolara dziennie.
Cel drugi: Zapewnić powszechne nauczanie na poziomie podstawowym. Zobowiązanie: do 2015
roku zapewnić wszystkim dziewczętom i chłopcom możliwość ukończenia pełnego cyklu nauki na poziomie podstawowym.
Cel trzeci: Promować równość płci i awans społeczny kobiet. Zobowiązanie: do 2005 roku wyeliminować nierówny dostęp płci do pierwszego i drugiego szczebla edukacyjnego, a do 2015 roku na
wszystkich szczeblach.
Cel czwarty: Ograniczyć umieralność dzieci. Zobowiązanie: zmniejszyć o 2/3 wskaźnik umieralności
dzieci w wieku do 5 lat w latach 1990-2015.
Cel piąty: Poprawić opiekę zdrowotną nad matkami. Zobowiązanie: zmniejszyć o 3/4 wskaźnik umieralności matek w latach 1990–2015.
Cel szósty: Ograniczyć rozprzestrzenianie się HIV/AIDS, malarii i innych chorób zakaźnych. Zobowiązanie: Do 2015 roku powstrzymać rozprzestrzenianie się HIV/AIDS i ograniczyć liczbę nowych
zakażeń.
Cel siódmy: Zapewnić ochronę środowiska naturalnego. Zobowiązanie: do 2015 roku zmniejszyć
o połowę liczbę ludzi pozbawionych stałego dostępu do czystej pitnej wody.
Cel ósmy: Stworzyć globalne partnerskie porozumienie na rzecz rozwoju. Zobowiązanie: opracować
dostępny dla wszystkich, oparty na jasnych przepisach, przewidywalny i niedyskryminujący nikogo system handlowo-finansowy, zwiększyć skalę redukcji zadłużenia krajów Południa.

Akcja
edukacja

– propozycja zaangażowania
się w kampanię PAH
Prawo do nauki jest jednym z podstawowych praw człowieka, lecz
wciąż dziesiątki milionów dzieci pozbawione są szansy edukacji,
nawet na poziomie podstawowym. Kształcenie na poziomie średnim jest w wielu krajach dostępne tylko dla nielicznych.
Zapraszamy szkoły do uczestnictwa w Akcji Edukacja, której celem
jest wsparcie organizacji edukacyjnych w Afganistanie i zapewnienie konkretnym ludziom dostępu do edukacji. Szkoła zdobywa

wiedzę o przyczynach braku dostępu do edukacji i możliwych rozwiązaniach tego problemu. Aby zapewnić prawo do edukacji każdemu człowiekowi, potrzebna jest trwała poprawa sytuacji krajów
globalnego Południa. Uczestnicząc w kampanii Akcja Edukacja,
szkoła prowadzi zajęcia z młodzieżą przybliżające tę tematykę.

Kampania składa się z dwóch etapów:
e tap pierwszy, w którym szkoła zdobywa ogólną wiedzę na
temat dostępu do edukacji w krajach Południa - jeśli jest na to
gotowa - może wesprzeć działania PAH poprzez zorganizowanie zbiórki lub sprzedaż gadżetów PAH
etap drugi, w którym szkoła pogłębia swoją wiedzę w zakresie
dostępu do edukacji, szczególnie sposobów na poprawę sytuacji na świecie. Etap drugi przeznaczony jest dla szkół, które
zrealizowały pierwszy etap kampanii.

(*1) Tłumaczenie własne. Pełny tekst przemówienia Malali w oryginale dostępny na stronie: http://ibnlive.in.com/news/full-text-of-malala-yousafzais-speech-atunited-nations/406812-2.html dostep 20 sierpnia 2013.
(*2) Class Dismissed: Malala’s Story
http://www.nytimes.com/video/2012/10/09/world/asia/100000001835296/class-dismissed.html dostep 20 sierpnia 2013
(*3) Soap, toilet and taps. How UNICEF supports water, sanitation and hygiene, 2009 http://www.unicef.org/wash/files/FINAL_Soap_Toilets_Taps.pdf
dostep 20 sierpnia 2013.
(*4) Education for All: is the world on track?, EFA Global Monitoring Report, UNESCO Publishing, 2002, s. 35.
1	Raport ONZ z realizacji Milenijnych Celów Rozwoju z 2013 roku, The Millennium Development Goals Report 2013, http://www.undp.org/content/dam/
undp/library/MDG/english/mdg-report-2013-english.pdf dostep 20 sierpnia 2013.
2

Tamże, s. 14.

3

Tamże, s. 15.

4

Tamże, s. 16.

5	World Report on Child Labour. Economic vulnerability, social protection and the fight against child labour, International Labour Organisation, 2013,
http://www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_178184/lang--en/index.htm, dostęp 27 sierpnia 2013.
6	Wszystkie informacje o pracy dzieci za: M. Leonard, Jak zrozumieć pracę dzieci i jak sobie z nią radzić, [w:] G. McCann, S. McCloskey (red.) Lokalnie
– globalnie. Kluczowe zagadnienia studiów nad rozwojem, Polska Akcja Humanitarna, Warszawa 2010, s. 173–185.
7	B. Popławski, K. Szeniawska, Gorzka czekolada. Społeczne aspekty uprawy kakao w Wybrzeżu Kości Słoniowej w kontekście zasad międzynarodowego
handlu i konsumpcji, Polska Akcja Humanitarna, Warszawa 2013. Publikacja jest dostępna bezpłatnie, do pobrania ze strony: http://www.pah.org.pl/
nasze-dzialania/12/4418/gorzka_czekolada_nowa_publikacja_pah
8

http://www.gatesfoundation.org/What-We-Do/Global-Health/Malaria, dostep 20 sierpnia 2013.

9	Policy Briefcase nr 4, Poverty Action Lab, http://www.povertyactionlab.org/sites/default/files/publications/54_Policy_Briefcase_4.pdf, dostęp 3 sierpnia
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1.	Zamów bezpłatne materiały edukacyjne
oraz promocyjne – broszurę na temat
dostępu do edukacji wraz z dwoma
rodzajami plakatów: edukacyjnymi
i promocyjnymi. Wypełnij formularz
zamówienia zestawu materiałów (na
stronie internetowej PAH).
2.	Dowiedz się więcej o problemie
dostępu do edukacji.
3.	Przygotuj akcję informacyjną w swojej
szkole. W jej przeprowadzeniu
przydatne będą plakaty – promocyjne
pomogą poinformować o wydarzeniu,
a edukacyjne posłużą do przekazania
młodzieży ważnych faktów dotyczących
dostępu do edukacji.
4.	Przeprowadź zajęcia edukacyjne.
5.	Jeśli szkoła zdecydowała się na
zorganizowanie zbiórki lub sprzedaży
gadżetów PAH, postępuj zgodnie
z instrukcjami, które otrzymasz od
PAH.

6.	Po zrealizowaniu działań edukacyjnych
i ewentualnie zbiórki lub sprzedaży
gadżetów wyślij sprawozdanie do PAH
(za pomocą formularza internetowego).
7.	Gdy sprawozdanie zostanie
zaakceptowane, nauczyciele otrzymają
zaświadczenia i dyplomy.
Wsparcie PAH dla szkoły, która przyłącza się
do kampanii, polega na:
	przekazaniu materiałów promocyjnoedukacyjnych (plakat promocyjny oraz
edukacyjny, broszura edukacyjna dla
nauczycieli) po złożeniu zamówienia na
stronie internetowej PAH;
	przekazaniu gadżetów do sprzedaży po
złożeniu zamówienia na stronie
internetowej PAH (dla szkół, które
zdecydują się na sprzedaż gadżetów);
	wystawieniu dyplomów i zaświadczeń
dla nauczycieli oraz szkół z udziału
w kampanii.
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