
 
 
 

ГЛОБАЛНА НЕДЕЉА АКЦИЈЕ 2016.  
ОД 24. ДО 30. АПРИЛА 

Global Action Week for Education 2016. 
 

 Независни синдикат просветних радника Војводине укључио се и ове године у 
активности популарно назване Глобална 
недеља акције која се у правилу одржава 
последње недеље у априлу и то на начин да од 
11. априла редовно на нашем сајту у прозору 
„НСПРВ вести“ пише о овој акцији светских 
синдиката просветних радника, невладиних и 
владиних организација које се баве питањем 
образовања. Ове, 2016. године, организације и коалиције повезане са Глобалном 
кампањом за образовање (GCE) су фокусиране на општу тему – финансирање 
образовања. Ова тема отвара простор да те организације заговарају подршку 
финансирању „Образовања за све“ и наравно подсете међународну заједницу и богати 
део света на раније преузете обавезе у финансирању сиромашних региона света у 
којима је посебно изражен проблем образовања деце, младих, али и неписмених 
одраслих особа, а нарочито девојчица основношколског узраста. 
 Глобална недеља акције планирана је од 24. до 30. априла ове године и у тој 
седмици кулминира годишња акција која организације и партнерске организације 
GCE срећу пажњу стручне и друге јавности да се промптно инвестира у образовање, а 
тиме и у будућност 124 милиона деце широм света којима је ускраћено право на 
образовање. Глобална недеља акције ће се одржати широм света, а перјанице овог 
покрета су свакако UNESCO и Интернационала образовања.  

Од свог оснивања, 1945. године мисија UNESCO-а била је да допринесе 
изградњи мира, искорењивања сиромаштва, трајном развоју и интеркултуралном 
дијалогу уз, наравно, образовање као једна од својих главних активности за постизање 
тих циљева. Организација је посвећена холистичкој и хуманистичкој визији 
квалитетног образовања диљем света, остваривању права сваког на образовање и 
уверењу да образовање игра кључну улогу у људском, друштвеном и економском 
развоју. UNESCO-у је поверено да води акцију за остваривање четвртог циља одрживог 
развоја (SDG4) – Обезбедити инклузивно и равноправно квалитетно образовање и 
промовисање могућности доживотног Учења за све – кроз оквир за кампању 
Образовање 2030 (FFA). 
 Интернационала образовања (Education International – EI), федерација 396 
синдиката из 171 земље (и/или територије) и са 32,5 милиона чланова један је од 
главних актера ове акције, уосталом као и највећи и најбогатији синдикати у њој попут 
америчког АFT или западноевопских синдиката, чланова EI. Чланови ЕI, наставници и 
ненаставно особље у установама које се баве образовањем од раног детињства па до 
окончања факултета су сваке године активни и у овој Глобалној кампањи. Управо је 
један од главних циљева ЕI да промовише право на образовање за све особе на свету. 
ЕI се залаже за бесплатно, квалитетно, јавно Образовање за све и сматра да је 
образовање људско право и јавно добро које треба да буде доступно свима. Из 
Интернационале стално стижу апели на јавне власти да у образовне стратегије и 
политике имплементирају циљеве Образовања за све (EFA) из Дакара, као и 
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Миленијумске развојне циљеве из Њујорка (нарочито она два везана за образовање) и 
циљеве из закључака и стратегија донете на последњем Светском самиту образовања 
одржаном у Инчону 2015. године, а сама Интернационала се доследно залаже за 
њихово остварење.  
 Глобално партнерство за образовање подржава више 
од 100 земаља, од чега је 61 земља у развоју, а све како би се 
осигурало да свако дете добије бесплатно и квалитетно 
основно образовање. При томе, приоритет се даје 
најсиромашнијима, најугроженијима и деци која живе у 
ратом захваћеним подручјима, као и деци прогнаницима и 
избеглицама.  
 Што се тиче стања у нашој земљи, оцена је да деци са 
ивице друштва основношколског узраста прети даља 
маргинализација, што за државу представља расипање 
људског капитала и драгоцених ресурса, а за ту децу та чињеница представља губитак 
перспективе и све већу друштвену искљученост. Уочене су две главне проблематичне 
области:  
1. Подржавање развоја у раном детињству; недовољан број деце узраста од 3 до 5 
година из најугроженијих група обухваћен је раним предшколским програмом. Тако, 
нпр. у ромској популацији тај проценат је свега 6%. Ово за последицу има 
неприпремљеност те деце за основну школу и са собом носи реалну опасност и велику 
вероватноћу да ће део њих прекинути школовање јер већ на самом старту нису имали 
једнаке услове  
2. Задржавање маргинализоване деце у школама; много деце са сметњама у развоју, па 
чак једна трећина ромске деце још увек иду у „специјалне“ школе у нижим разредима 
основне школе. Многи од оних који пређу у „редовне“ школе немају подршку неопходну 
да би се могли прилагодити средини и образовном процесу и код њих је опет знатно 
већа вероватноћа да ће прекинути школовање. Посебан је притисак породица ове деце 
да их уведу у свет рада, најчешће нелегалан, а често пута и криминалан и да 
породицама доносе приход. Из тих разлога, НСПРВ се и до сада, а и убудуће залаже за 
елиминацију оваквог дечијег рада и повратак у скамије, а за већу бригу друштва да 
обезбеди посао за одрасле чланове породице, како би се деца повратници у школе 
могла посветити завршетку барем елементарног основног образовања.  
 Како се Недеља акције ове године поклопила са изборном годином у Србији, 
УНИЦЕФ је апеловао на све политичке партије у Србији које учествују у изборима да у 
своје партијске програме интегришу кључна питања у вези са остваривањем дечијих 
права укључивши и она на образовање. Између осталог, УНИЦЕФ је апеловао да се сва 
деца вакцинишу, јер је уочено да код готово 20% деце то није урађено. Уз чињеницу да 
близу 30% деце млађе од 5 година нема адекватну исхрану, реално је за очекивати 
слабљење имунитета код ове популације, већу подложност разним болестима (од којих 
су неке сматране за искорењене, а јављају се поново), сметњама у физичком и 
менталном развоју и, наравно, мањој продуктивности. УНИЦЕФ посебно упозорава на 
то да 50% деце узраста од 3 до 5 година не иде у вртиће (у Европској унији овај 
проценат је мањи од 17%), а и на чињеницу да чак 91% најсиромашније деце не 
похађа било какав програм учења у предшколском добу. Све ово посебно забрињава 
кад се зна да деца која добију подршку током првих година живота постижу бољи 
успех у школи, касније кад одрасту лакше се запошљавају и боље зарађују, бољег су 
здравља, мање зависе од социјалне помоћи и ређе се упуштају у криминал него она 
деца која нису имала шансу да уче у раном детињству.  
 У поменутом апелу УНИЦЕФ-а указује се странкама у домаћој кампањи, а 
наравно и онима који ће након тога вршити функцију власти да обрате пажњу и на то 
да: се деца са сметњама у развоју и инвалидитетом још увек боре за приступ 



образовним, али и здравственим услугама и рехабилитацији; да 30% 
петнаестогодишњака не поседује адекватне вештине читања и писања, што их чини 
неспособним да савладавају свакодневне животне и пословне задатке који захтевају 
вештине читања које превазилазе основни ниво; да је 6.000 деце раздвојено од 
родитеља и смештено у установе социјалне заштите, а да се овај број и даље повећава; 
да су скоро 80% деце која живе у тим установама деца са сметњама у развоју и да је 
више од 40% деце изложено насилним методама дисциплиновања код куће које 
негативно утичу на њихов развој.  
 Синдикату доступни подаци подсећају на поприлично суморну слику у нашој 
земљи, пред којом многи затварају очи, претварајући се да су ово проблеми негде 
другде, а не и у нашој околини. На тај начин заборављају и на оно за шта се друштво 
јавно декларисало, јер су подаци о стању најрањивијих група (деце са сметњама у 
развоју, ромске деце, деце избеглица и прогнаника, деце улице итд.) још увек оскудни 
што отежава друштвену акцију, циљане интервенције и праћење резултата истих. 
Ипак, не можемо да не поменемо да ромска деца, а нарочито ромске девојчице 
заостају према свим социјално-економским показатељима (само 64% заврши основно 
обрзовање, 15% ромских девојчица похађа средњу школу, 19% деце заостаје у расту, 
57% девојчица ступа у брак пре навршене 18. године, а само 45% најсиромашнијих 
прима дечији додатак...) 
 Из свега напред наведеног не чуди да су из УНИЦЕФ-а позвали на пружање 
инклузивних услуга доступних свој деци. „Србија поседује ресурсе, људски капитал и 
потенцијал да унапреди положај своје деце. Позивамо вас да преузмете чврсту 
политичку обавезу за најдрагоценији ресурс Србије“ каже се, између осталог, у апелу 
УНИЦЕФ-а. 
 Уочи Глобалне недеље 2016. јавности се обратила и генерална директорка 
УНЕСЦО-а Ирина Бокова, а њено обраћање можете погледати на 
https://www.youtube.com/watch?v=Fb9ebXoZXyI. 
 Елем, ако смо вас заинтересовали или инспирисали, придружите се и укључите у 
кампању „Образовање за све“! Заједно можемо садашње стање променити и осигурати 
свој деци света бесплатно и квалитетно образовање. Сва деца имају право на 
квалитетно образовање! 
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