
Seminar 13. juni – 11.30 – 14.00 
 
FREMDELES STOR MANGEL PÅ UTDANNING! 
 
I samarbeid med Human Rights Watch og FAFO ble det arrangert et miniseminar i 
FAFOs lokaler med hovedfokus på en rapport som nettopp er blitt lansert av Human 
Rights Watch: The Education Deficit 
 
Gro Lindstad fra Fokus var konferansier og innledet med å si litt om Fokus sitt arbeid på 
dette området. 
 
Elin Martinez presenterte rapporten som er omfattende og innholdsrik. Selv om man ser 
gode resultater av bistandsarbeid gjennom mer enn 50 år er det fremdeles 130 mill. 
barn som ikke får den utdanningen de har krav på – og dette er faktisk en 
menneskerett.  
 
Anne Kielland presenterte landsrapporter som FAFO har utarbeidet fra Niger, Malawi, 
Etiopia, Sør-Sudan og Nepal. Tallene herfra er nokså nedslående selv om det gjøres en 
stor jobb her fra mange giverland.  
 
Og til slutt var det en oversikt fra Øygunn Sundsbø Brynildsen fra Redd Barna, men som 
også er koordinator for Norge i Global Campaign for Education (GCE).   
 
Før spørsmålsrunden fra salen til slutt, fikk vi høre mange nedslående historier fra 
forskjellige land om hvorfor spesielt jenter må slutte på skolen. Det er land som har 
lover som forhindrer jentebarn å fortsette å gå på skolen hvis de blir gravide eller er 
tvangsgiftet for eksempel. Det ble vist til eksempler på jenter som ikke en gang forsto 
hvorfor de var blitt gravide. Ingen seksualundervisning og de fleste er jo utsatt for 
mishandling, voldtekt.  
 
Det er vanskelig for Norge å påvirke forskjellige lands lover om utdanning, men 
Soroptimistene som allerede jobber mot menneskehandel og vold mot kvinner og barn, 
kan forsøke å påvirke slik at jentebarn får den utdanningen de har krav på uansett om 
de blir gravide eller giftes bort.  
 
Jeg ser dette lille miniseminaret som en forlengelse av seminaret om Family planning jeg 
var på den 10. mai. Dette henger nemlig sammen, spesielt for unge kvinner og jenter. 
Kanskje vi kan legge ut lenken til Utdanningsrapporten på våre hjemmesider 
(internasjonalt).  
 
Monica Faye  20. juni 2016 

https://www.hrw.org/report/2016/06/09/education-deficit/failures-protect-and-fulfill-right-education-through-global

