
 

Lepo pozdravljeni! 

Na lanskoletni konferenci sem stala pred vami in vas skušala s pomočjo podatkov znanstvenih raziskav 

o globalnem segrevanju, povečevanju skrajne revščine, zmanjševanju biotske raznovrstnosti, 

nedostopnosti do čiste vode, zraka, urejenih sanitarij, podatkov o številu ljudi v begunskih taboriščih 

in otrocih brez šolanja prepričati, da svet potrebuje globalno učenje.  

Letos bi rada naše plodno delo tega dne zaključila z bolj spodbudnimi besedami. O deklicah, ki 

spreminjajo svet. O njihovi močni odločitvi, da bodo svet pustile za spoznanje lepšega, kot so prejele. 

 

Zagotovo ste že slišali za Malalo, ki je pri 11. letih začela s pisanjem o življenju o svojem življenju v 

Pakistanu, kasneje pa začela zagovarjati, da dekleta po svetu potrebujejo dostop do izobraževanja. 

Tudi, ko so jo skušali umoriti na šolskem avtobusu in hoteli utišati za vedno, ni klonila. Leta 2014 je 

postala najmlajša Nobelova nagrajenka za mir.  

Pa Greto, ki je s svojim šolskim štrajkom ob petkih pred švedskim parlamentom sprožila val protestov 

za ukrepe v boju proti podnebnim spremembam po vsem svetu. Milijoni ljudi še vedno opozarjajo, da 

nimamo planeta B, na katerem bi lahko zaživeli, po tem, ko bomo s svojim izkoriščanjem uničili Zemljo. 

Poznate Yusro Mardini? Pri 18-letih ji je uspela uvrstitev v prvo begunsko ekipo za olimpijske igre v Riu 

de Janeiru. Poletje pred tem je med begom iz Sirije pomagala rešiti življenja beguncev, potem ko je na 

poti v Grčijo njihov prenapolnjen gumenjak začel toniti. Skočila je v Egejsko morje in pomagala potisniti 

plovilo na varno. 

Kitajska baletna plesalka Yuan Yuan Tan se je začela predstavljati na mednarodnih tekmovanjih kot 

mlada najstnica. Pri 17-letih je postala najmlajša glavna plesalka v baletu San Francisco in prva kitajska 

plesalka, ki si je ta naziv prislužila v katerokoli uveljavljeni baletni hiši na Zahodu. Predava po svetu in 

navdihuje mlade plesalce, da sledijo njihovim umetniškim sanjam. 

Februarja 2018 je na ameriški srednji šoli v Parklandu napadalec ustrelil 17 mladih. Toda namesto da 

bi jih ta tragični dogodek premagal, so mnogi najstniki, ki so preživeli streljanje, začeli nacionalno 

akcijo, da bi poskušali končati nasilje z orožjem. Emma González, takrat stara komaj 18 let, je nastopila 

kot ena od voditeljev tega novega gibanja in soustanovila zagovorniško skupino za nadzor orožja Never 

Again MSD. Marca 2018 je v nagovoru na pohodu za življenja (March for Our Lives ) v Washingtonu 

pustila močan vtis, ko je najprej prebrala besede svojih mrtvih sošolcev in nato štiri minute kljubovalno 

molčala - čas, ki ga je strelec potreboval, da je izvedel svoj napad. 

Amika George se je odločila ukrepati, potem ko je prebrala članek o dobrodelni organizaciji, ki 

dekletom v pomanjkanju razdeljuje izdelke za menstrualno nego. Izvedela je, da so izdelke razdelili kar 

v Veliki Britaniji in ne v Afriki, kot običajno, saj so dekleta v Leedsu bila v še večji stiski kot njihove 

vrstnice na drugem koncu sveta. Pri 17-ih je ustanovila #FreePeriods, zbrala več kot 200 tisoč podpisov 

peticije in organizirala protest pred Downing Streetom, domom takratne britanske premierke Therese 

May, na katerem je 2000 ljudi, oblečenih v rdeče, zahtevalo, da britanska vlada ukrepa. Slišali so jo. 

Podprlo jo je več kot ducat političnih odločevalcev in vlada je marca letos napovedala, da bo financirala 

brezplačne sanitarne izdelke v vseh angleških šolah in kolidžih. 



Melati in Isabel Wijsen sta kot 10 in 12-letni deklici začeli z akcijo Bye Bye Plastic Bags, potem ko so v 

šoli imeli učno uro o Nelsonu Mandeli, princesi Diani in Mahatma Ghandiju. Ko sta se tistega dne vrnili 

domov, sta si postavili vprašanje: »Kaj lahko kot mladi deklici storiva na Baliju danes, da bo pustilo 

pečat?« Idejo sta dobili med plavanjem, ko sta v morju opazili nekaj, kar tja ne sodi: plastične vrečke. 

Organizirali sta največjo čistilno akcijo na Baliju, v kateri je 20 tisoč ljudi pobralo več kot 65 ton 

odpadkov. Na njuno pobudo se je 350 lokalni podjetij odločilo, da bodo v dveh letih popolnoma 

odpravili uporabo plastike za enkratno uporabo kot so plastični lončki in slamice. A nista se omejili le 

na Indonezijo. Srečali sta se z južnokorejskim ministrom za okolje, govorili na okoljski konferenci 

Združenih narodov o morskih naplavinah v Ameriki, še vedno pa najraje obiščeta otroke v šolah in ji 

spodbujata k dejanjem. 

Temnopolta Marley Dias je imela dovolj tega, da je so v njeni šolski knjižnici zgolj knjige o belih fantih 

in njihovih psih. Motivirana, da bo to spremenila, si je vzela čas in zbrala in razdelila 1000 knjig, v katerih 

so v glavni vlogi nastopale temnopolte deklice in ženske. Od začetkov leta 2015 je njena kampanja 

#1000BlackGirlBooks že razdelila več kot 11.000 knjig šolam, knjižnicam in skupnostim po vsem svetu. 

14-letna Marley je med knjige dodala tudi avtorsko. 

Vse te zgodbe so primeri majhnih dejanj z velikanskimi posledicami.  

Znanje lahko preobrazi življenja in tudi vi imate moč izobraževati druge.  

Zato vam, dragi udeleženci konference, v Tednu globalnega učenja, ki v razširjenem terminu poteka še 

vse do konca novembra, izrekam iskren hvala. Hvala, ker se zavedate, da ste tudi v delček tega sveta in 

hvala, da vzgajate nove Grete, Malale, Yusre, Emme, Amike, pa Tine, Mojce, Špele, Nine, Simone, 

Natalije, Ane, Patricije  – močne ženske, ki bodo pustile svet za spoznanje boljšega kot so ga prejele. 

Svet, v katerem živimo, jih potrebuje. 

Patricija Virtič 

 

 

 

 

 

 

Nacionalna konferenca za globalno učenje in koordinacija dogodkov Tedna globalnega učenja poteka 

v sklopu projekta Trajnostno. Lokalno. Globalno., ki ga financira Ministrstvo za zunanje zadeve RS, 

koordinira pa SLOGA, slovenska platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in 

humanitarno pomoč. Vsebina gradiv ne predstavlja uradnega stališča Vlade Republike Slovenije. 

http://www.tuditi.si/teden-globalnega-ucenja
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