
 

 

 
 
 

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

Образовању треба новац 
 

Преко 39 милијарди долара годишње је потребно да се попуне празнине  
у основном  и средњем образовању. Да би се успешно опремиле школе широм 

света, кључ је координација.  Образовање треба новац. Школе треба да се 
граде. Учионице морају бити опремљене и наставници морају бити плаћени.  

 

Деценијама у земљама у развоју, наставници су бедно плаћани из школарина,  
које су, опет,  “затвориле врата” школа за много деце, чији  родитељи то нису 
могли да плате. У протеклих четрнаест година, многе земље су елиминисале 

школарине које су довеле до “удара на упис”. У Танзанији, стопа уписа је 
удвостручена, за мање од десет година, након што су школарине укинуте, а у 
Етиопији дошло је до повећања уписане деце од 95 одсто у периоду од 2000. 

до 2008. године. 
Подржавање образовања широм света је улагање у сигурнију, здравију 

и напреднију будућност, јер образоване мајке чешће шаљу своју децу у 
школу, имају мање породице, залажу се за имунизацију своје деце и 
генерално су и саме здравије. У земљама које су инвестирале у образовање 

мања је вероватност да ће имати грађанске ратове и преко 40 година, а 
земље које су постигле за степен више образовање оствариле су  по глави 

становника приход  за 23 одсто већи. 
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Упркос јасним позитивним исходима улагања у образовање, 

финансирање образовања из земаља донатора смањена су од 2011. године, а 
многе земље су у међувремену и саме смањиле сопствена издвајања. Време је 

да се премости овај јаз - не буде шири! 
Ако смо Вас заинтригирали, или инспирисали, 

придружите се и укључите у кампању „Образовање за све“! 

Сва деца имају право на квалитетно образовање! 
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