
 
 
 
 
 
 

ГЛОБАЛНА НЕДЕЉА АКЦИЈЕ ОД 24. ДО 30. АПРИЛА 
Global Action Week for Education 2016. 

У ФОКУСУ - ФИНАНСИРАЊЕ ОБРАЗОВАЊА  
 

Током Глобалне недеље акције за образовање, али и целе 2016. године, 
покрет GCЕ ће водити кампању у којој је питање финансирања образовања у 

фокусу свих активности. Општи захтеви кампање су да: 
 

Све владе морају 

 
• Испунити своје финансијске обавезе према образовању, укључујући обавезе 

према домаћем образовању, донаторске обавезе према Глобалном 
партнерству за образовање (GPЕ), 
билатералне обавезе према донаторима,  

глобалне обавезе садржане у 
миленијумским циљевима развоја, 
обавезе према оквиру за акцију 

“Образовање 2030” и акционом плану из Адис Абебе. 
• Развити у потпуности начин финансирања. Фазно  спровести планове за  

остваривање циља - обезбеђивање приступа, од раног детињства, бесплатном, 
доброг квалитета  основном и средњем образовању, описмењавању одраслих 
и доживотном учењу за све до 2030. Ови планови морају ојачати систем 

јавног образовања. Посебан  приоритет дати  улагањима у квалитет и 
праведност, као и решавању образовних потреба маргинализованих 
заједница и традиционално неразвијених региона. 

• Планови имплементације морају посебан приоритет дати  попуњавању 
нестручно заступљене наставе обученим и стручним наставницима, 

обезбеђивању пристојних услова за рад и стручно усвршавање  наставника. 
• У буџетима планирати или ребалансом обезбедити  средства за родну  
инклузију девојака и жена  и других угрожених група (као што су особе са 

инвалидитетом и домородачке заједнице). 
• Определити минимум 6% БДП-а и 20% националног буџета за образовање,  

од чега најмање 50% мора бити намењено основном образовању.  
• Од средстава на располагању издвојити максималан део  за улагања у 
образовање. Исправити уочене  нелогичности  у пореском систему кроз 

изградњу прогресивнг система опорезивања, преиспитати  споразуме о 
накнадама  и рудним рентама у сектору природних ресурса и “затварити 
рупе у закону” које су  омогућавале избјегавање пореза и утаје у приватном 

сектору. 
• Извештавати  редовно и транспарентно о буџетској  потрошњи у систему 

образовања, омогућавајући заједници и цивилном друштву увид како се и где 
се јавни новац троши. 
• Дати  формалну улогу организацијама цивилног друштва у отвореним 

процесима планирања  буџета и на националном и под-националном нивоу. 
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Земље  донатори морају: 
 

• Поставити јасне националне планове за издвајање 0,7% БДП за Циљеве 

развојне помоћи (ОDА)  до 2020. године. 
• Издвојити  најмање 15-20% свих ОDА средстава за 

образовање. Најмање половина средстава развојне 
помоћи за  образовања мора ићи у основно 

образовање.  
• Доделити најмање 4% хуманитарне помоћи за 
образовање. 

• Фокус помоћи  ставити  на подршку капитала 
испуњавању циљева у земљама са највећим потребама 
и  групама са највећим ризиком од искључености. ОDА 

подаци утицаја треба да буду разврстани да покажу  утицај активности и 
финансирања  на маргинализоване заједнице (укључујући и особе са 

инвалидитетом) и посебне програме који се финансирају да отклони 
искључености. 
 

Систем УН и међународна заједница треба да: 
 

• Донесу нова међународна правила за промовисање глобалне 
транспарентност пореског система  и спречавања избегавања пореза. Земље 
у развоју морају имати приступ рачунима мултинационалних компанија и 

могућност да надзиру и процене пореску обавезу и осигурају начине да 
компаније плаћају доспеле порезе. 
• Подрже и ојачају Глобално партнерство за образовање (GPЕ), са задатком да 

се финансира и подржи план образовања 2030. 
• Врше притисак на ММФ како би се осигурао утицај  заједнице на пореске 

политике у земљама са ниским и нижим средњим приходима да уведу 
прогресиван порез, и олакшају пореско оптерећење за сиромашне. 
• Изграде бољи  инклузивни хуманитарну систем који препознаје потребу за 

финансирањем образовања у хитним случајевима, укључујући и хроничне 
ванредне ситуације. 

• Позову донаторске групе да повећају финанције за  издатаке за укључивање 
у квалитетно образовање  ученика из:  маргинализованих група (као што су 
особе са инвалидитетом),  руралних заједница, и аутохтоних народа. 
 Укључите се у кампању „Образовање за све“! Сва деца имају право на 

квалитетно образовање! 
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