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La mulți ani de Ziua Internațională a Femeii! O zi dedicată sărbătoririi realizărilor femeilor din 

întreaga lume, creșterii gradului de conștientizare cu privire la provocările cu care se confruntă 

femeile și gasirea modalităților de atingere a egalitatea de gen. Anul acesta tema este Femeile în 

educație, tehnologie și inovare, pentru care echipa de femei Broken Chalk a reușit să realizeze un 

videoclip pentru a comemora ziua, pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la 

provocările cu care încă se confruntă femeile în educație și pentru a identifica lacunele și 

soluțiile pentru realizarea egalității de gen. Echitatea de gen este procesul de a fi echitabil față 

de femei și bărbați. Femeile au continuat să urmeze educație profesională și cariere, dar nu fără 

bariere. Pentru a asigura corectitudinea, trebuie să fie disponibile metode și eforturi pentru 

a ajuta femeile din întreaga lume împotriva oricăror dezavantaje sociale, politice sau 

culturale cu care s-ar putea confrunta. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y-dXbmtxh9 

 

 

Articolul 28 din Convenția cu privire la drepturile copilului recunoaște șanse egale și 

învățământul primar obligatoriu și disponibil pentru toți. Până în prezent, 129 de milioane de 

fete încă nu merg la școală, deși mai multe fete au acces la educație decât oricând. Exercitarea 

dreptului femeilor la educație de calitate este încă afectată de multiple bariere bazate pe gen, cum 

ar fi stereotipuri greșite, căsătoria copiilor și sarcina, sărăcia sau violența de gen. Deși sistemele 

educaționale echitabile din punct de vedere al genului creează prosperitate pentru întreaga țară, 

familiile sărace acordă adesea prioritate băieților atunci când investesc în educație. Cu toate 

acestea, educația fetelor va spori, de asemenea, bunăstarea socială și economică a țărilor lor, 

deoarece acestea au mai multe șanse să investească și să acorde prioritate educației copiilor. 

 

Educația fetelor nu este doar despre intrarea în școală: este necesar să se asigure un mediu de 

învățare sigur, care să le permită fetelor să își termine educația și să dobândească cunoștințele și 

abilitățile necesare pentru a concura pe piața muncii. Cu toate acestea, în unele țări, școlile încă 

nu îndeplinesc cerințele de siguranță, igienă și salubritate sau aceleași practici de predare 

creând disperități de gen în învățare. 

 

Echipa noastră a reflectat asupra provocărilor continue în materie de educație cu care se 

confruntă femeile în țările lor de origine și la posibile soluții. În așa-numitul „Nordul Global”, 

accesul fetelor la educație nu este condiționat de gen, dar stereotipurile joacă încă un rol în 

relegarea femeilor în științe umaniste în loc de disciplinele științifice. În unele țări, cum ar fi 

Italia, încă există nedreptăți și discriminare în accesul la piața muncii. Pe de altă parte, pe 

continentul african, sărăcia joacă un rol crucial în accesul la educație. Una dintre principalele 

preocupări este faptul că pentru multe fete, educația este pusă pe pauză: nu există 

continuitate. Acesta este cazul în Kenya, unde crizele cauzate de secetă și foamete provoacă 

https://www.youtube.com/watch?v=y-dXbmtxh9U


îngreunează durabilitatea educației fetelor. De asemenea, fetele abandonează școala din cauza 

sarcinilor timpurii și a căsătoriilor. În Uganda și Mozambic, acest fenomen este foarte prezent: 

societatea trebuie să devină mai sensibilă la importanța trimiterii fetelor la școală pentru 

dezvoltarea socială. De asemenea, în unele țări asiatice, cum ar fi Indonezia, căsătoria copiilor 

este încă o cauză pentru care femeile renunță școală și se concentrează pe îngrijirea copiilor și 

a gospodăriei. Deși guvernul acționează pentru a implementa politici care îmbunătățesc calitatea 

educației fetelor indoneziene, ceea ce trebuie răspândit este conștientizarea cu privire la valorile 

și importanța educației pentru fete. Investiția în școlarizarea fetelor transformă comunitățile, 

țările și lumea. Întărește economiile și reduce inegalitatea. O altă provocare cu care se pot 

confrunta femeile este cazul Turciei, unde studentele universitare încă se confruntă cu percheziții 

făcute de ofițeri de poliție. 

 

Ca întotdeauna, misiunea Broken Chalk este să răspândească informație despre importanța 

educației în actualizarea drepturilor omului. Anul acesta, Broken Chalk se va concentra pe 

îmbunătățirea accesului fetelor la educație și pe creșterea gradului de conștientizare cu 

privire la impactul pozitiv pe care educația feminină îl are asupra societății în general, precum 

și asupra bunăstării economice și sociale. Deoarece drepturile femeilor sunt drepturi ale 

omului, vom continua să sprijinim eforturile de a atinge egalitatea de gen în toate domeniile, nu 

doar în educație. Echitatea de gen îmbunătățește oportunitățile pentru toți și permite oamenilor 

să-și urmeze visele în ciuda genului. Echitatea duce la egalitate. 

 

La mulți ani de Ziua Internațională a Femeii! 
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