
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“OD POKOJU W DOMU PO 

POKÓJ NA ŚWIECIE:  
NIECH EDUKACJA BĘDZIE 

BEZPIECZNA DLA WSZYSTKICH!” 
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1 6  D A Y S  O F  A C T I V I S M  A G A I N S T  G E N D E R - B A S E D  V I O L E N C E  
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االجتماعي النوع على القائم العنف مكافحة من يوم 16  
25 November – 10 December                                                       http://16dayscwgl.rutgers.edu 



 

ZAGADNIENIA DO 

PORUSZENIA W RAMACH 

KAMPANII 16 DNI 
 Edukacja i równość płci: 

konsekwencje dyskryminacji 
systemowej kobiet i dziewcząt 

 Rola kobiet w pokojowych 
negocjacjach, budowaniu 
trwałego pokoju, dyplomacji i 
zajmowaniu decyzyjnych 
stanowisk  

 Przemoc z użyciem broni 
podręcznej w społeczności, 
szkołach i w bliskich relacjach 

 Globalna produkcja i handel bronią 
oraz zwiększanie finansowania 
wojska vs. Wsparcie dla sektorów 
zdrowia publicznego, edukacji i 
innych dóbr społecznych 

 Przemoc ze strony systemu 
państwowego i poza nim – w 
szkołach i w innych miejscach - 
wpływająca na ograniczenie 
dostępu do edukacji 

 Bezkarność sprawców przemocy 
seksualnej wobec dzieci i młodzieży 
w szkołach 

 Odmowa edukowania 
dziewcząt stygmatyzowanych z 
powodu doświadczenia 
przemocy seksualnej 

 Utrudnienie w dostępie do edukacji 
dla dziewcząt, chłopców, młodych 
kobiet i mężczyzn  przebywających w 
obozach uchodźczych/ 
przesiedleńczych  

 Skażenie środowiska w wyniku 
działań wojennych a jego 
konsekwencje dla społeczności, w 
tym brak świadczeń socjalnych 

 Obecność uzbrojonej policji w 
instytucjach społecznych (szkołach, 
przestrzeniach publicznych itp.) 

 Napastowanie seksualne w 
przestrzeni akademickiej 
 

 

 

 

“Od pokoju w domu po pokój na świecie: Niech edukacja będzie bezpieczna dla!” 
 

W 2016 roku odbywa się 25. edycja Kampanii 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć, 
zainicjowanej w 1991 roku i koordynowanej przez Center for Women’s Leadership (CWGL). W obliczu 
niepewności i braku bezpieczeństwa w kwestii edukacji oraz po zapoznaniu się z wynikami globalnych badań, 
tegoroczna edycja została nazwana „Od pokoju w domu do pokoju na świecie: zadbajmy o bezpieczną 
edukację dla wszystkich!” 
 
Edukacja jest powszechnym dobrem oraz podstawowym prawem człowieka gwarantowanym przez Artykuł 
26. Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 1948 roku oraz przez wiele międzynarodowych oraz regionalnych 
traktatów i konwencji. Mimo to, prawo do edukacji podlega politycznym, ekonomicznym i społecznym 
manipulacjom, sprawiając, że pewne grupy (głównie kobiety, dziewczynki, osoby z niepełnosprawnością, 
osoby LGBTQI, migrantki i migranci, a także ludność rdzenna) są szczególnie narażone na wykluczenie z 
dostępu do tego podstawowego prawa. Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ w kwestii edukacji prezentują ją 
jasno — edukacja daje umiejętności i wiedzę umożliwiające znalezienie zatrudnienia i umacniające 
przedsiębiorczość, a także równość płci, kulturę pokoju i braku przemocy oraz szacunku do różnic kulturowych. 
 

DZIŚ MAMY JASNOŚĆ CO DO REALIÓW DOSTĘPU DO EDUKACJI: 

 
 Głęboko zakorzeniona strukturalna dyskryminacja i przemoc: 

 Dzieci i młodzież wszystkich płci mogą napotykać na dalsze utrudnienia spowodowane 

niepełnosprawnością, rasą, pochodzeniem etnicznym, sytuacją ekonomiczną czy obowiązkami 

powierzonymi im przez rodzinę oraz trudnym położeniem, w którym wiele z nich może się znaleźć – 

zarówno w obliczu konfliktów zbrojnych, katastrof ekologicznych, jak i w czasie  względnego pokoju. 

 Dziewczęta i młode kobiety spotykają się także z dyskryminacją ze względu na płeć: wczesne lub 

przymusowe małżeństwo może przerwać ich edukację; zagrożenie różnymi formami okołoszkolnej 

przemocy ze względu na płeć, takimi jak przemoc seksualna i molestowanie w drodze do oraz w 

samych placówkach edukacyjnych, a także dyskryminacja w formie braku dostępności koniecznej 

infrastruktury takiej jak odpowiednie i bezpieczne pomieszczenia higieniczno-sanitarne. Z tych 

powodów wiele rodzin powstrzymuje dziewczęta oraz młode kobiety od uczęszczania do szkoły i 

aktywnie stara się uniemożliwić im dalszą edukację. 

 Niewystarczające reakcje i zaangażowanie przez władze państwa oraz społeczność    

międzynarodową na: 

 Niebezpieczne i niehigieniczne środowiska edukacyjne wskutek braku środków budżetowych lub 
dostrzegania problemu przez decydentów, brak wyznaczonych przestrzeni (klasy, toalety ) dla 
dziewcząt lub polityka i procedury wspierające lub usprawiedliwiające wartości i tabu kulturowe 
dotyczące funkcjonowania dziewcząt w środowisku szkolnym (zdobywania przez nie wykształcenia 
czy molestowania w szkole). 

 Nieadekwatne programy nauczania zbudowane na podstawie patriarchalnego pojmowania kwestii 
płci, oraz niedostateczny budżet przeznaczony na edukację oraz dostęp do niej. 

 
W Kampanii wzięło już udział ponad 6000 organizacji, rządów, agencji ONZ oraz niezliczeni indywidualni 
uczestnicy z ponad 180 państw. Razem zwróciliśmy oczy świata na problemy takie jak rasizm, seksizm, kultura przemocy, homofobia i wzywaliśmy władze 
do  przestrzegania praw człowieka, takich jak prawo do opieki zdrowotnej oraz praw reprodukcyjnych, do dążenia ku niestosowaniu metod zbrojnych oraz 
zakończenia przemocy ze względu na płeć. Siłę i trwałość naszej Kampanii zawdzięczamy tysiącom osób takich jak ty. Pod tym ogólnoświatowym hasłem, 
Kampania 16 Dni prosi ciebie o dołączenie do naszych starań o szerzenie prawa do edukacji i zwalczania przemocy, dyskryminacji i niesprawiedliwości w 
oświacie spowodowanych odbiorem takich kwestii jak płeć, rasa i pochodzeniem religia, orientacja i tożsamość płciowa, status socjoekonomiczny i inne 
identyfikatory społeczne. Rozejrzyj się i spójrz wnikliwie na przestrzenie edukacyjne oraz dostęp do powszechnej nauki w twojej społeczności oraz twoim 
kraju i użyj naszego przewodnika jako pomocy w dalszym działaniu.

 

Dołącz do Kampanii 16 Dni 
Kampania 16 Dni jest otwarta na wszystkich uczestników, którzy angażują się 
w działania związane z tą problematyką w swoim środowisku. Stwórz lub 
dołącz do społeczności, zespołu lub międzynarodowej organizacji! Używaj 
hashtagu #16days w mediach społecznościowych! 

 

Zestaw Działaczki_a 
Zestaw Działaczki_a to materiały, które pomogą tobie z poprowadzeniem 
twojej kampanii. Są one dostępne online, a także w druku. Uczestnicy mogą 
odwiedzić naszą stronę  by ściągnąć materiały lub zamówić wydrukowane 
egzemplarze naszej publikacjie (http://16days.cwgl.rutgers.edu). 
 

 

Pozostań w kontakcie 
Strona www: http://16dayscwgl.rutgers.edu 
Email: 16days@cwgl.rutgers.edu 
Kalendarz: 
http://16dayscwgl.rutgers.edu/campaign-
calendar 
Facebook: 
http://www.facebook.com/16DaysCampaign 
Instagram: 
https://www.instagram.com/cwgl_rutgers 
Twitter: @16DaysCampaign

2016 Theme Announcement 
 



Akty prawne dotyczące Praw Człowieka  
i Prawa do Edukacji 

 
 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka 1948) Artykuł 26 

 Konwencja przeciwko Dyskryminacji w Edukacji (CADE) (1960) 
Artykuły 1, 2, 5 

 Międzynarodowa Konwencja w Sprawie Likwidacji Wszelkich 
Form Dyskryminacji Rasowej (1965) Artykuły 5, 7 

 Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i 
Kulturalnych (1966) Artykuły 13, 14 

 Konwencja w sprawie Likwidacji Wszelkich Form 
Dyskryminacji Kobiet (CEDAW) (1979) Artykuły 10, 14 

 Konwencja o Prawach Dziecka (1989) Artykuły 28, 29 

 Światowa Deklaracja Edukacji dla Wszystkich (1990) Artykuły 
1, 3, 6, 10 

 Deklaracja Pekińska I Platforma Działania (1995) Konferencja 
określiła sześć głównych celów strategicznych w zakresie równości 
płci i nie dyskryminacji w edukacji: 1.Zapewnić równy dostęp do 
edukacji; 2. Wyeliminować analfabetyzm wśród; 3. Poprawić 
dostępu kobiet do szkolenia zawodowego, nauki i techniki oraz 
kształcenia ustawicznego; 4. Rozwijać edukację i szkolenia wolne 
od dyskryminacji; 5. Przydzielać wystarczające środki i monitorować 
realizację reform edukacyjnych; 6. Promować kształcenie ustawiczne 
wśród kobiet I dziewcząt. 

 Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych (2006) 
Artykuły 3, 6, 7, 24 

 Cele Zrównoważonego Rozwoju (2015) Cel 4: Zapewnienie 
włączającej i sprawiedliwej edukacji i promowanie możliwości uczenia się 
przez całe życie dla wszystkich. Cele te są uniwersalne, włączające i 
niepodzielne oraz dotyczą ekonomicznego, społecznego i 
środowiskowego wymiaru rozwoju. Wzywają wszystkie państwa 
członkowskie do współpracy na zasadzie partnerstw na rzecz 
zwalczania ubóstwa oraz zrównoważonego rozwoju w oparciu o 
możliwości i realia krajowe. Szczegółowe cele w ramach Celu 4. to 
rozpoznanie intersekcjonalności wyzwań, jakie stoją przed młodymi 
ludźmi i dziećmi, w tym dyskryminacji ze względu na 
niepełnosprawność, płeć, tożsamość etniczną i rasową, 
występowanie przemocy, brak równego dostępu do edukacji i 
nieskuteczność systemów edukacyjnych. Jest tam odniesienie do 
korzystania z praw ekonomicznych, politycznych i kulturowych: z 
Celu 4 jasno wynika, że edukacja będzie prowadzić do umiejętności i 
wiedzy, które wpływają z kolei na zatrudnienie, możliwość zdobycia 
godnej pracy i przedsiębiorczość, a także równość płci, budowanie 
kultury pokoju i niestosowania przemocy oraz uznanie dla 
różnorodności kulturowej. Plan Rozwoju po 2015, w tym 17 Celów 
ogólnych i 169 Celów szczegółowych, powstał w procesie negocjacji 
państw członkowskich ONZ I został przyjęty na posiedzeniu 
Zgromadzenia Ogólnego we wrześniu 2015 roku. 

 
 
 

“Edukacja jest prawem człowieka i podstawowym narzędziem koniecznym do osiągnięcia celów równości, rozwoju i 
pokoju.”  

 

Jeśli uczestniczysz po raz pierwszy w Kampanii 16 Dni, ten dokument może podsunąć ci kilka pomysłów na rozpoczęcie działań. Niezależnie od tego w 
jaki sposób zdecydujesz się włączyć w aktywność podczas tegorocznej Kampanii, pamiętaj o opisaniu swojej pracy na rzecz naszego wspólnego celu, 
przesłaniu nam zdjęć oraz próbek materiałów do Centrum na Rzecz Światowego Przywództwa Kobiet (Center for Women's Global Leadership), by 
umożliwić nam włączenie ich do kalendarza Kampanii oraz archiwum. Dziękujemy! 

 

1. WYBIERZ ZAGADNIENIE, KTÓRE JEST DLA CIEBIE WAŻNE 
Zacznij od przeczytania ogłoszenia o temacie kampanii. Zastanów się nad tym, które 
ze wspomnianych zagadnień jest ważne dla ciebie. Zanim rozpoczniesz planowanie 
kampanii, przemyśl następujące kwestie: 

 
Prawo do edukacji 

 Jakie sprawy dotyczące prawa do edukacji są najważniejsze w 
kontekście otaczającego cię społeczeństwa? 

 Jak przemoc ze względu na płeć wpływa na dostęp do edukacji w 
lokalnym oraz państwowym kontekście? 

 Na kim spoczywa obowiązek zapewnienia każdemu równoprawnego i 
bezpiecznego dostępu do edukacji, a komu tego dostępu się odmawia? 

 Jaki jest wpływ ustawodawców i środowisk opiniotwórczych na sytuację 
prawną i społeczną w kwestii edukacji i kto najbardziej go odczuwa? 

 Z jakimi rodzajami przemocy spotykają się kobiety, dziewczęta, osoby z 
niepełnosprawnościami, migranci i migrantki, rdzenna ludność, osoby 
identyfikujące się lub odbierane jako identyfikujące się z tożsamością 
płciową lub seksualną niezgodną ze status quo panującym w twoim 
środowisku? Czy istnieją prawa, które chronią te osoby przed przemocą i 
dyskryminacją w kwestii dostępu do edukacji? 

 Kim są ludzie odpowiedzialni za naruszanie dostępu do równoprawnej i 
bezpiecznej edukacji? 

 
Rozpatrz lokalne, państwowe i globalne perspektywy 

 Przemyśl powiązania między sytuacjami na lokalnych, państwowych i 
globalnych poziomach. Odkąd przemoc ze względu na płeć przekracza 
granice państw, kultur, rasy, orientacji seksualnej i religii, co łączy tę 
przemoc na wszystkich poziomach? 

 Jakie grupy społeczne, w tym organizacje pozarządowe działacze na 
rzecz praw człowieka oraz edukacji, a także rodzice, ustawodawcy i 
opinia społeczna robią (lub nie) by poprzeć powszechny dostęp do 
edukacji? 

 Czy w twoim otoczeniu działają organizacje lub aktywiści i aktywistki, z 
którymi możesz współpracować podczas kampanii? 

 Stwórz jasne cele dla swoich działań: do kogo musi dotrzeć przesłanie 
Kampanii? O jakie zmiany chcesz się starać (zmiany w sytuacji prawnej? 
ufundowanie działań na rzecz konkretnej sprawy? zmiany w społecznym 
postrzeganiu? wsparcie dla ofiar przemocy)? Jakie są potrzeby osób, 
które doświadczyły przemocy? 
 

2. ZORGANIZUJ WYDARZENIE LUB DZIAŁANIA 

Gdy wybierzesz zagadnienie, na którym zamierzasz się skupić podczas swego 
udziału w kampanii, możesz rozważyć zorganizowanie wydarzenia lub innego 
działania w tym roku. Zastanów się nad tym, co możesz zrobić: chcesz podnieść 
świadomość społeczną? Chcesz wesprzeć konkretną kwestię z konkretnymi ludźmi 
lub grupami? Czy chcesz pociągnąć do odpowiedzialności grupę lub instytucję? Jest 
wiele możliwości — pamiętaj tylko o kreatywności i strategicznym myśleniu 
podczas kampanii! Podajemy kilka sugestii na rozpoczęcie działań:  

 
Działania Związane z Zapowiedzią Tematyczną Kampanii 

 Zorganizuj marsz lub demonstrację z udziałem młodych ludzi, rodziców, innych członków i członkiń 
społeczeństwa oraz przedstawicieli_ek lokalnych władz, którzy są twoimi sojusznikami w staraniach o 
bezpieczną i dostępną edukację dla wszystkich w twojej społeczności. Żądaj lepszej sytuacji prawnej oraz 
sprawniejszej implementacji ustaw. 

 Rozpocznij dyskusję między młodzieżą, rodzicami, innymi członkami i członkiniami społeczeństwa oraz 
przedstawicielami_kami lokalnych władz by omówić przeszkody - i sposoby na ich zwalczenie - na drodze do 

 Przewodnik po Kampani 16 Dni 
 



 

lepszej edukacji i zakończenia przemocy ze względu na płeć. 
 Dowiedz się, co robi twój rząd w celu spełnienia swoich obowiązków w kwestii podstawowego prawa człowieka do edukacji: zaapeluj do 

rządu by aktywnie działał w celu zakończenia przemocy ze względu na płeć, dyskryminacji dziewcząt oraz innych marginalizowanych grup w 
placówkach oświaty! 

 

3. INFORMUJ 
Prasa, radio, telewizja i internet odgrywają wielką rolę w kształtowaniu poglądów i komunikowaniu ważnych zagadnień społeczeństwu. Praca z 
mediami społecznymi, a także tymi kierowanymi do kobiet i młodzieży, by stworzyć medialną strategię twojej kampanii jest świetnym sposobem 
budowania relacji i współpracy. Przykładowy list i sugestie co do działań w internecie znajdziesz w podpunktach Wzór Informacji Prasowej oraz Pakiet 
Narzędzi do Mediów Społecznych. Kilka sposobów dzięki którym możesz nawiązać aktywny kontakt z mediami by współtworzyć materiały na temat 
przemocy ze względu na płeć: 

 
Skontaktuj się z mediami: 

 Napisz informację prasową i skontaktuj się z osobami z mediów by zapytać, czy zgodziliby się na opublikowanie serii materiałów na temat 
Kampanii 16 Dni. Możesz też zasugerować przygotowanie specjalnych treści podczas jednej z ważnych dat — na przykład z okazji Dnia Walki 
z Przemocą wobec Kobiet, Światowy Dzień AIDS, Dzień Praw Człowieka czy też Międzynarodowy Dzień Obrońców Praw Kobiet. 

 Skontaktuj się z mediami głównego nurtu które opisują lokalne, państwowe i globalne wiadomości, a także tymi, które zwykle nie 
komunikują kwestii związanych z prawami kobiet lub popularnymi kulturowymi mediami, które kształtują opinie młodzieży. 

 Napisz do przedstawicieli_ek mediów, które twoim zdaniem publikują nieobiektywne materiały na temat przemocy ze względu na płeć i 
zwróć się do nich w sprawie przyjęcia bardziej neutralnego spojrzenia. 

 Wyślij do lokalnej prasy felietony o incydentach przemocy oraz o prawach i procedurach, które wpływają negatywnie na poziom przemocy z 
ze względu na płeć, dyskryminacji wobec kobiet, dziewcząt, osób z niepełnosprawnościami i innych zmarginalizowanych grup w środowisku 
edukacyjnym. Ważne jest, by skrytykować niewłaściwe prawa oraz reakcje, nie zapominając o podkreśleniu dobrych praw i skutecznych 
metod postępowania (jeśli grozi ci niebezpieczeństwo z powodu publikowania takich treści, pisz je anonimowo lub pod pseudonimem). 

 Dzwoń do radiowych talk show i twórz lub występuj w podcastach. 
  

Zrób szum w internecie 

 Używaj hashtagu #16dni kiedy dzielisz się lub rozpowszechniasz materiały związane z przemocą ze względu na płeć oraz prawem do 
edukacji. 

 Zmień swoje zdjęcie profilowe na logo 16 Dni (jest ono dostępne na stronie 16 Dni) i twórz statusy na temat kampanii. 

 Pisz wpisy na blogach, felietony i spisuj swoje przemyślenia do publikacji na stronach internetowych oraz w internetowych źródłach 
informacji. 

 

4. TWÓRZ I UŻYWAJ SZTUKI 
Zintegruj aktywizm ze sztuką wizualną, sceniczną, muzyką lub tańcem. Zwracaj uwagę i zachęcaj do działania w kwestiach, w których działasz. 

 

 

Upewnij się, że dokumentujesz swoje działania w formie zdjęć, opisów wydarzeń i komentarzy co do reakcji ludzi oraz ich udziału. 
Dokumentacja będzie stanowić materiały do użycia w mediach przy okazji kolejnych kampanii oraz do celów fundraisingu. 

 
Pytania do przemyślenia 

 Czy udało ci się osiągnąć założone cele? 

 Czy udało ci się dotrzeć do ludzi? Jaki był wpływ twoich działań? 

 Co zrobisz inaczej następnym razem? 

 Jakie narzędzia i materiały będą najpotrzebniejsze do osiągnięcia wyższej skuteczności podczas działania w kampanii? 

 Podziel się krótkim opisem swoich działań podczas kampanii poprzez publikację ich w internecie, wysyłanie ich do innych lokalnych oraz 
krajowych organizacji lub rozpowszechnienie ich w formie newslettera. Prześlij też kopię to CWGL!  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokumentuj i sprawozdawaj 
 



 
  
 
 
 
 

Mimo feministycznych działań na rzecz zrównoważonego i skutecznego rozwoju, edukacja pozostaje niedostępna dla milionów 
dziewcząt. Jest to rzeczywistość dla dziewczynek, które stanowią większość  dzieci nieuczęszczających do szkół, tych bez dostępu 
do placówek edukacyjnych, tych które nigdy nie rozpoczęły szkoły i tych, które nigdy nie ukończyły szkół podstawowych. Kobiety 
stanowią 2/3 ludności dotkniętej analfabetyzmem (493 miliony), co jak na dłoni pokazuje brak równouprawnienia w dostępie do 
edukacji. Widząc te dane, działaczki i działacze na rzecz praw kobiet na całym świecie nawołują do zakończenia przemocy wobec 
kobiet oraz dziewcząt w każdej formie. Przemoc wobec dziewcząt podczas podróży do szkół oraz pobytu w placówkach 
edukacyjnych musi się skończyć - aby odnaleźć rozwiązanie tego problemu, należy najpierw uświadomić sobie jak podstawowym 
prawem dziewcząt jest ich prawo do edukacji. 
 

Prawo dziewcząt do edukacji 
 
Międzynarodowe standardy praw człowieka w kwestii prawa do edukacji podkreślają powszechność potrzeby wiedzy, rozwoju i 
umiejętności, a także jej wagę w rozwoju człowieka. Na przykład Uniwersalna Deklaracja Praw Człowieka głosi, że "[…]celem 
nauczania jest pełny rozwój osobowości ludzkiej i ugruntowanie poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności." 
Konwencja ONZ o prawach dziecka rozwija te słowa i określa edukację jako  "rozwijanie w jak najpełniejszym zakresie osobowości, 
talentów oraz zdolności umysłowych i fizycznych dziecka." Prawo dziewcząt do dostępu do i korzystania z edukacji musi być 
widziane jako cel sam w sobie, a nie tylko sposób osiągnięcia innych celów. 

 
Ze swoimi 189 sygnatariuszami, Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet ONZ (CEDAW) jest jednym z 
najpowszechniej ratyfikowanych traktatów dot. praw człowieka. Chociaż ilość skarg oraz niepewnych głosów co do treści 
konwencji utrudnia jej implementację, skarg na 10 Artykuł CEDAW, stanowiący o prawie do edukacji, było wyjątkowo niewiele. 
Zgodnie z CEDAW, niesiona przez edukację obietnica wzmocnienia pozycji nie bierze się tylko z rosnącej świadomości praw kobiet 
i dziewcząt, ale także z przełamywania potężnych stereotypów płciowych oraz ideologii zbudowanych na wierze w to, że kobiety 
powinny poddawać się mężczyznom i nie dostępować w pełni praw człowieka. 
 
Ekstremizm i przemoc wobec dziewcząt 

Wiele grup sprzeciwiających się prawom człowieka dla kobiet i dziewcząt, w tym rządy oraz pozarządowi działacze, używają 
argumentów kultury, religii i tradycji by usprawiedliwić przemoc ze względu na płeć oraz dyskryminację, z powodu której cierpią 
dziewczęta. Te ekstremistyczne poglądy odmawiają kobietom i dziewczętom ich podstawowych praw i są skierowane na 
powstrzymanie wszelkich objawów sprzeciwu. Przez to dziewczęta, które podważają fundamentalistyczne ideologie (zarówno na 
północnej jak i południowej półkuli) przez sięganie po edukację oraz wyrażanie nienormatywnych płciowych tożsamości oraz 
seksualności, żyją w ciągłym zagrożeniu przemocą ze względu na płeć. 

 
Przemoc i strach przed przemocą ze strony grup ekstremistów oraz ludzi popierających ich ideologie znajdują się wśród 
powracających powodów powstrzymujących dziewczęta przed chodzeniem do szkoły i ukończeniem edukacji. W regionach, w 
których ekstremiści próbują przejąć przestrzenie publiczne i prywatne wzrosło zagrożenie gwałtu, molestowania seksualnego, 
zastraszenia i gróźb, z którymi spotykają się dziewczęta. Głód, militaryzm, konflikty zbrojne, niskie standardy sanitarne oraz długie 
podróże do placówek edukacyjnych powodują, że prosta decyzja podjęcia edukacji staje się aktem buntu i oporu ze strony 
dziewcząt oraz ich rodzin, narażającym je jeszcze bardziej na przemoc. 

 
Ataki na dziewczęta starające się kontynuować edukację i ataki na dziewczęta znajdujące się w szkołach mają bezpośredni wpływ 
na życie wielu ludzi - nie tylko samych dziewcząt, ale też tych, którzy je wspierają - rodzin i nauczycieli. Każdy atak na dziewczęta 
zmierzające do szkoły lub znajdujące się w szkole przekazuje społeczeństwu głośno i wyraźnie, że nie ma bezpiecznych przestrzeni 
dla dziewcząt i rodzin które nie dostosowują się do tradycyjnych, patriarchalnych zwyczajów i ról. To często prowadzi do 
wykluczenia z edukacji przez rodziny i przedstawicieli rządu, kiedy to dziewczęta są wycofywane ze szkół, co określa się mianem 
"ochrony". Po atakach na szkoły w Pakistanie i Nigerii w ostatnich latach szkoły dla dziewcząt w "zagrożonych" miejscach są 
zamykane na nieokreślone okresy. Nawet wtedy, gdy są otwarte, rodziny nie pozwalają dziewczętom uczęszczać do szkół ze 
strachu przed kolejnymi atakami. W ten sposób większość działań podejmowanych przez rodziny oraz przedstawicieli_ki rządu w 
odpowiedzi na ekstremistyczne ataki na uczęszczające do szkół dziewczęta prowadzą często do dalszego łamania ich prawa do 
edukacji. 
 
Szkodliwe działania 

Szkodliwe role płciowe i szkodliwe działania, którym poddawane są dziewczęta powodują znaczące zmiany w życiu dziewcząt i 
wpływają na ich prawa, w tym prawo dostępu, czerpania radości i korzyści z edukacji. Asymetrie i dysproporcje, które biorą swój 
początek w patriarchacie i społecznych nierównościach, są starsze niż systemy oświaty oraz systemy prawne, powodując często 
wykluczenie dziewcząt ze szkół. Z tego powodu wszystkie czynności ustawodawców w kwestii edukacji oraz naruszania praw 
kobiet oraz dziewcząt muszą być podejmowane ze świadomością podstawowych powodów braku równości między płciami i 
przemocy ze względu na płeć. Ataki na dziewczęta próbujące korzystać ze swojego prawa do edukacji często mają miejsce z 
powodu istniejących negatywnych wierzeń oraz stereotypów, które usprawiedliwiają działania upokarzające kobiety i dziewczęta 
oraz zmuszające je do poddania się przy użyciu przemocy. Powoduje je także pojawiające się w ekstremistycznych ideologiach 
postrzeganie prawa do edukacji jako prawa zdolnego do naruszenia status quo oraz transformacji społecznej, co jest widziane jako 
zagrożenie. Sygnatariusze i sygnitariuszki konwencji są zobowiązani do "ustanowienia struktur prawnych, które zapewnią, że 
szkodliwe praktyki zostaną sprawnie, obiektywnie i niezależnie zbadane, że istnieje efektywnie działający wymiar sprawiedliwości i 
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że ofiary takich praktyk zostaną objęte skuteczną pomocą." Sygnatariusze_ki muszą też "prawnie zakazać i adekwatnie 
sankcjonować lub uznawać za przestępstwo szkodliwe praktyki, zgodnie z powagą czynu i spowodowanych przezeń krzywd, 
oferując przy tym ochronę, prewencję, terapię i reintegrację dla ofiar, a także walczyć z niekaralnością szkodliwych czynów." 
 

Zasady i praktyki dotyczące edukacji publicznej 
Mimo szczegółowych ram prawnych i globalnego politycznego konsensusu w kwestii prawa edukacji dla wszystkich, ataki na 
dziewczęta są rejestrowane z narastającą częstotliwością. Ataki na  dziewczęta idące do szkoły bądź znajdujące się w niej 
podkreśliły kruchą naturę osiągnięć światowego systemu oświaty. Jak długo zdarzać się będą ataki ze strony grup 
ekstremistycznych na dziewczęta próbujące korzystać ze swego prawa do nauki, tak dostępność, akceptacja, adaptacja i jakość 
nauki dla wszystkich będą maleć. 
 
Sygnatariusze i sygnitariuszki muszą analizować ataki przeciwko dziewczętom korzystającym ze swojego prawa do edukacji i 
muszą przeciwdziałać ewentualnym atakom poprzez podejmowanie wszystkich koniecznych czynności. Jednak w większości 
sytuacji ataki na dziewczęta spotykają się głównie z reakcjami w formie zamykania szkół i naruszania prawa dziewcząt do 
uczęszczania do szkół. Nie prowadzi się dochodzeń ani dokumentacji w sprawach dotyczących przemocy ze względu na płeć, a 
winni jej nie są karani. Sygnatariusze i sygnitariuszki, niezależnie od motywów stojących za atakami na dziewczęta, muszą zatem 
kontynuować zwalczanie będących ich korzeniem negatywnych stereotypów oraz strukturalnej dyskryminacji. Legislacja oraz 
system w kwestiach dotyczących edukacji muszą być kreślone z pełną świadomością podstawowych przyczyn oraz konsekwencji 
ataków na dziewczęta starające się korzystać ze swego prawa do edukacji, a by to umożliwić, konieczne są treningi na rzecz 
równości między płciami, systematyczne badania naukowe i staranne zbieranie danych.  

 
 

Advocacy Tips 
 

Poszerz swoją wiedzę 

Międzynarodowe organizacje ds. praw człowieka oraz ekspertki i eksperci w tej dziedzinie zwracają ostatnio coraz więcej uwagi na konieczność 
integracji strategii w celu umożliwienia dziewczętom korzystania z ich prawa do edukacji oraz wyeliminowania wszystkich form przemocy 
przeciwko nim. Bez zwrócenia szczególnej uwagi na te braki nie będziemy w stanie uzyskać pełnej równości w kwestii prawa do edukacji - a jest 
ono jednym z najważniejszych czynników w rozwoju i samowystarczalności biednych społeczności i państw na całym świecie. Ważne jest, by 
być na bieżąco z interpretacjami i rozwojem międzynarodowych standardów, które mogą pomóc dziewczętom, a także być użyte do walki z 
ekstremizmem. 

 

Użyj struktur praw kobiet jako praw człowieka  

Nawet gdy otwarte wspominanie o prawach kobiet staje się niebezpieczne lub nieodpowiednie ze strategicznych względów, stosowanie 
struktur w celu zrozumienia problemów, z którymi spotykają się kobiety i dziewczęta jest konieczne. Struktury praw człowieka są przydatne w 
zwracaniu uwagi na problem dyskryminacji dziewcząt, zrozumieniu więzi między dyskryminacją i przemocą ze względu na płeć oraz 
dokumentacji naruszeń prawa do edukacji. Feministyczne podejście do praw człowieka musi brać pod uwagę problemy i rozwiązania w 
holistyczny sposób - należy bowiem pamiętać, że wszystkie prawa wszystkich kobiet są częścią wizji umożliwiającej transformację. 

  

Dyskryminacja i bariery zmieniają się z czasem 

Działania powinny być adaptowane wraz z pojawianiem się nowych wyzwań. Ważne jest, by rozumieć rodzaje przemocy, z którą spotykają się 
dziewczęta starające się korzystać ze swego prawa do edukacji. Podobnie, nawet gdy znajdą się już w szkole, dziewczęta często spotykają się z 
przemocą w szkołach oraz ze strony systemu, jak na przykład stosowanie kar fizycznych. Jako że dyskryminacja i brak równouprawnienia są 
dynamiczne i zmieniają się z czasem, ciągłe śledzenie i dokumentowanie dyskryminacji oraz barier w dążeniu do edukacji jest ważne. 

 

Działaj na rzecz zintegrowanych strategii 

Świadomość roli dziewcząt w rozwiązywaniu najważniejszych problemów w rozwoju świata rośnie bardzo szybko. Dostęp do edukacji i wolność 
od przemocy w dzieciństwie oraz okresie dojrzewania może odmienić kwestię dostępu do szans i równości w dalszym życiu kobiety. Integracja 
praw dziewcząt do edukacji i otwarte rozmawianie o przemocy związanej z płcią może mieć silny wpływ na intymne relacje: zapobieganie 
gwałtom i przemocy seksualnej, zapobieganie małżeństwom dziewczynek z dorosłymi mężczyznami oraz ciąż pośród nastoletnich dziewcząt, a 
także zapobieganie handlowi ludźmi dotyczącego głównie dziewcząt oraz kobiet. Długofalowo te koncepty pomogą promować równość w 
rodzinie oraz zakładach pracy.  

 

Aktywizacja dziewcząt, chłopców oraz ich rodzin 

Zachęcaj do aktywności dziewczęta, chłopców, grona pedagogiczne oraz rodziny - znajduj tych, którzy są zainteresowani tymi zagadnieniami, 
chcą słuchać i wspólnie z tobą szerzyć wiedzę o wadze prawa do edukacji i prawa do życia bez przemocy. Kontynuuj budowanie ich 
umiejętności i twórz kluby dla dziewcząt oraz grupy walczące o równość płci w swojej społeczności i szkołach. Wspieraj dziewczęta, które są 
gotowe podejmować ryzyko i korzystać w pełni ze swego prawa do edukacji. 
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Dostępne dane mówią o 13 milionach uchodźców_czyń oraz 38 milionach wewnętrznych uchodźców_czyń na świecie. Te liczby 
będą najprawdopodobniej rosły ze względu na straszliwą i ciągłą przemoc, z którą mierzymy się dziś w prawie każdym zakątku 
globu, podczas gdy los uchodźców, także tych wewnętrznych pozostaje stosunkowo niewidoczny dla opinii publicznej. 
Edukacja w obozach często jest ignorowana lub zaniedbywana, pozostawiając miliony dzieci i młodzieży bez bezpiecznego 
dostępu do dobrej i darmowej edukacji. Edukacja jest bez wątpienia podstawowym prawem człowieka. Niemniej, 
międzynarodowi działacze_ki i osoby zarządzające obozami dla uchodźców i uchodźczyń nie traktują tego prawa i zagrażają 
mu poprzez brak priorytetowego stosunku do niego. 
 
Konflikty zbrojne, katastrofy ekologiczne i ogromne nierówności ekonomiczne oraz społeczne zmusiły miliony ludzi do ucieczki 
z domu, wiele z tych osób skończyło jako uchodźcy czy uchodźczynie. Liczba katastrof ekologicznych podczas dekady 2003-
2013 wynosiła średnio około 450 rocznie, w porównaniu z 90 katastrofami rocznie w latach 70. W tej chwili trwa 41 aktywnych 
konfliktów zbrojnych, jak donoszą raporty Bazy Danych Konfliktów Zbrojnych IISS, a gdy Instytut na Rzecz Ekonomii i Pokoju 
przeprowadził badania w 162 krajach, zidentyfikował tylko 11 państw niezaangażowanych w żadne wewnętrzne lub 
zewnętrzne działania zbrojne.  Kraje, w których mają miejsce konflikty zbrojne, muszą radzić sobie z problemami w kwestiach 
jakości i równouprawnienia w kwestiach dostępności edukacji, ponieważ konflikt z zasady osłabia rząd i wszystkie dostępne 
fundusze są kierowane na cele związane z wojskiem oraz obroną narodową. Niemniej, dysponując obozami dla 
uchodźców_czyń, mamy możliwość walki o lepsze jutro dla ich mieszkańców i mieszkanek oraz ich ojczyzn po repatriacji 
poprzez rozwój edukacji w obozach. 
 
Niestety, dostęp do bezpiecznej i darmowej edukacji nie jest zagwarantowany. W 2008 UNESCO doniosło, że tylko 69% dzieci 
w wieku szkolnym uczęszczało do szkół podstawowych na terenie obozów UNHCR; w szkołach średnich ten wskaźnik spadał do 
zaledwie 30%. Co więcej, dostęp do szkół w obozach nie jest zawsze darmowy, dzieci nierzadko są zmuszone do pracy, 
dziewczynki zaś - do małżeństw lub seksu w celu zarobienia na kontynuowanie nauki. Powinno się zapewnić bezpieczny 
transport do oraz ze szkoły, jako że wiele dzieci spotyka się z przemocą podczas drogi do szkoły, zarówno werbalną, jak i 
fizyczną. Na terenie szkół problem bezpieczeństwa pozostaje równie ważny - szkoły wszak często są celami zbrojnych ataków 
oraz przemocy wojskowej, czasem nawet są używane jako punkty rekrutacji. 
 
Edukacja w obozach dla uchodźców i uchodźczyń często nie przykuwa uwagi ze względu na ilość innych spraw wymagających 
natychmiastowej interwencji, jak na przykład dostęp do żywności, wody i schronienia, a także działań mających na celu 
zwalczenie chorób nękających obozy oraz kwestii bezpieczeństwa. Obozy stały się miejscami stałego zamieszkania ze względu 
na przedłużające się konflikty, opóźniające się odbudowy terenów zniszczonych przez katastrofy ekologiczne - priorytety 
często nie odwzorowują długofalowych celów. 
 
Bariery na drodze do bezpiecznej edukacji wysokiej jakości są potężne, a w środowiskach obozowych możliwość zgłaszania 
wykroczeń jest ograniczona. Przemoc wychodzi też ze szkolnego środowiska, od nauczycieli oraz innych dorosłych. 
Przymusowe przesiedlenia odbierają kobietom i dziewczętom możliwości oraz środki, przez co nie mogą się chronić przed 
przemocą seksualną oraz ze względu na płeć, wyzyskiem oraz innymi naruszeniami praw człowieka. Szkoły mogą być 
bezpiecznymi przestrzeniami, zwłaszcza jako miejsca wolne od przemocy seksualnej oraz ze względu na płeć, ale inwestycje w 
edukację są nadal niewystarczające. W roku 2010, edukacja otrzymywała tylko 4% budżetu UNHCR przeznaczonego na 
kwestie związane z uchodźcami. 
 
Niektórym nauczycielom udowodniono molestowanie seksualne oraz gwałty. Dodatkowo, nauczyciele i nauczycielki mają 
kontrolę nad tworzeniem i regulowaniem przestrzeni szkolnej. Mogą zatem stosować okrutne kary, dyskryminować 
mniejszości i wspierać niebezpieczne zachowania uczniów, jak fizyczne i seksualne znęcanie się nad innymi dziećmi. 
Dziewczęta mogą spotykać się z przemocą ze względu na płeć, spotykając się z barierami ze względu na naciski kulturowe lub 
ze strony rodziny oraz brak bezpiecznych przestrzeni na terenie szkół. Nauczyciele i nauczycielki w takich środowiskach są 
zmuszeni pracować z dużymi grupami uczniów i uczennic, brakuje im też przygotowania pedagogicznego. Często powoduje to, 
że szkoły nie są bezpiecznymi przestrzeniami. 
 
Szkoły mogą stać się miejscem, w którym uczniowie uzyskują dodatkowe wsparcie, którego nie są w stanie dostać w obozach. 
Jest to na przykład struktura, bezpieczna przestrzeń i szansa na lepszą przyszłość. W bardziej przyziemnych kwestiach, szkoły 
umożliwiają dzieciom dostęp do posiłków, co z kolei pomaga walczyć z niedożywieniem, a także edukację na temat szerzenia 
się oraz ochrony przed chorobami, które często dotykają obozy. Korzyści z inwestowania w edukację oraz chronienie jej na 
terenach obozów dla uchodźców_czyń przekraczają ich granice. Bez stawiania bezpieczeństwa i dostatecznych środków na 
edukację w obozach jako priorytetu, międzynarodowe organizacje oraz rządy okradają młodych ludzi, zwłaszcza tych z 
mniejszości, takich jak kobiety i dziewczęta, z ich prawa do edukacji. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edukacja w obozach dla uchodźców_czyń i internowanych 

 



 
 


