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POVZETEK 

Gambija je najmanjša država Afrike, ki se srečuje z različnimi težavami, med katerimi velja 
izpostaviti nepismenost, neizobraženost, revščino, diskriminacijo žensk ipd. Pristojne 
organizacije že delujejo v smeri odpravljanja le-teh, vsekakor pa še niso izkoreninjene. 
Pomembno je tudi dejstvo, da je bila Gambija izpostavljena večkratni islamizaciji, zaradi česar 
je danes večina prebivalstva muslimanske veroizpovedi. Nezanemarljivo je tudi dejstvo, da je 
bila do konca leta 2016 vodena s strani predsednika Yahye Jammeha, ki mu očitajo nemalo 
kršitev osnovnih pravic, med njimi tudi aretacije in usmrtitve, ki niso bile v skladu z zakonom. 
Po drugi strani pa je bil ravno omenjeni predsednik tisti, ki je napravil velike korake v smeri 
enakosti med spoloma na področju osnovnošolskega izobraževanja.  

Sama sem se osredotočila predvsem na problematiko deklic, in sicer v kontekstu izobraževanja. 
V Gambiji se izvaja posebno izobraževanje učiteljic, ki bi deklice na podeželju spodbujale in 
usmerjale na njihovi poti izobraževanja ter jim predstavljale pozitiven zgled. Kljub 
omenjenemu izobraževanju nekateri učenci/učenke še vedno niso deležni izobraževanja s strani 
strokovno usposobljenega kadra. Kakšna je izobrazba učiteljev/učiteljic, njihov odnos do 
učencev/učenk, odnos med samimi učenci in učenkami so bile ključne oporne točke raziskave, 
s katero sem želela doprinesti dodatne uvide v področje odpravljanja razlik med spoloma, na 
primeru lokalnih šol v Gambiji. 

Izbira teme magistrskega dela izhaja iz izkušnje bivanja in dela v Gambiji. Kot prostovoljka 
sem se udeležila dveh mesečnih taborov in tako pobližje spoznala kulturo, religijo, moralna 
prepričanja, šolstvo in življenje Gambijcev nasploh. Večino svojega časa sem preživela v 
osnovnih šolah, kjer sem imela priložnost raziskovati področje spolne diskriminacije, ki je v 
afriških državah, vključno z Gambijo, še vedno prisotna. 
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ABSTRACT 

Gambia is the smallest country in Africa and it is facing various problems, including illiteracy, 
non-education, poverty, discrimination against women, etc. Competent organizations are 
already working towards eliminating them, but they have not yet been eradicated. It is also 
important that Gambia was exposed to repetitive islamization, which today makes the dominant 
religion of the population. It is also noteworthy that until the end of 2016, Gambia was led by 
president Yahya Jammeh, who was criticized for violating basic rights, including arrests and 
executions that were not in accordance with the law. On the other hand, this president was the 
one who made great strides towards gender equality in the field of elementary education. 

Primarily I focused on the problem of girls in the context of education. In Gambia, there is a 
special teacher education that encourages and directs girls in the countryside on their 
educational paths and presents them a positive example. Despite this education, some students 
still do not receive education by professionally trained personnel. What is the education of 
teachers, their attitude towards students, the relationship between girl students and boy students 
were the supporting points of the research, with which I wanted to contribute additional insights 
into the field of eliminating gender differences, in the case of local schools in Gambia. 

The choice of a master's thesis theme stems from the experience of living and working in 
Gambia. As a volunteer, I attended two monthly camps and got closer to learning about culture, 
religion, moral beliefs, education and the life of Gambians in general. I spent most of my time 
in elementary schools where I had the opportunity to explore the field of sexual discrimination 
that is still present in African countries, including Gambia 
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1 UVOD 
Gambije se drži sloves nasmejane obale Zahodne Afrike, ki je vsekakor na mestu. Ljudje tujce 
sprejmejo z odprtimi rokami in le malokdo se ob tem zaveda, česa so v resnici prikrajšani. 
Lakote sicer ne trpijo, saj so tako radodarni, da gospodinje vedno skuhajo dodatno porcijo 
obroka za nekoga iz ulice, so pa zato prikrajšani na drugih področjih, na primer pri dostopu do 
zdravstva, izobraževanja in tehnologije. Vse to je namreč še vedno plačljivo, kar za marsikoga 
predstavlja oviro. 

V nadaljevanju je predstavljenih nekaj dejstev glede temeljnih človekovih pravic, neenakosti v 
Afriki. Osredotočam se predvsem na neenakost med spoloma.  

Vse afriške države se soočajo z neko obliko neenakosti med spoloma. Na splošno imajo države 
z visokim človeškim razvojem (v primerjavi z državami z nizkim človeškim razvojem) manjše 
razlike med spoloma, v smislu zdravja žensk, krepitve moči in gospodarske dejavnosti 
(Inequality, Gender and Human Development in Africa, 2017). 

Indeks neenakosti med spoloma1 prikazuje stanje neenakosti, ki je še vedno problematična, 
čeprav naj bi bile ženske enakovredne moškim že skoraj tri desetletja. Neenakosti se kažejo na 
področju zdravstva, izobraževanja, političnega udejstvovanja in podobnih področjih. Indeks 
spolne neenakosti je leta 2013 v Gambiji znašal 0,641, 23 let pred tem, leta 1990, pa 0,746 
(HDR, 2016). 

Skozi raziskavo sem sicer ugotovila, da neenakosti med spoloma na področju osnovnošolskega 
izobraževanja niso prisotne ter da učitelji/ce do učenk in učencev ne pristopajo različno. Tudi 
sami so mnenja, da je neenakost med spoloma že bolj ali manj odpravljena ter da imajo danes 
ženske enake možnosti kot moški. Imajo dostop do izobraževanja in zaposlitve, česar nekoč ni 
bilo, pa vendar neenakosti med spoloma na nekaterih področjih še vedno vztrajajo. 

 

  

                                                 
1 Indeks enakosti spolov meri napredek in vrzeli (neenakosti) med ženskami in moškimi od leta 2005 do 2015, pri 
čemer se osredotoča na šest glavnih področij, pomembnih za enakost spolov: delo, denar, znanje, čas, moč in 
zdravje, ter dve t. i. satelitski področji, nasilje nad ženskami in intersekcijske neenakosti (MDDSZ, b. d.). 
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

2.1 RAZUMEVANJE SPOLA 

V Sloveniji sicer enotno poimenovanje spol lahko pomeni dvoje: biološki spol, ki predstavlja 
razdelitveno lastnost, ki človeka opredeljuje kot žensko oziroma moškega, in sicer na podlagi 
spolnih organov ter sekundarnih spolnih znakov. Drugi, družbeni spol, pa se nanaša na področje 
vzgoje in socializacije človeka, ki se razlikujeta glede na to, ali gre biološko za en ali drugi spol. 
V angleščini se za poimenovanje spola uporabljata dva termina, in sicer sex za biološki in 
gender za družbeni spol (LGBTQ slovar, 2011). Termin spol se lahko navezuje tudi na spolno 
identiteto, ki pomeni osebno spolno opredelitev, nevezano na biološki spol oziroma spolno 
usmerjenost. Identiteta je torej lahko moški ali ženski spol, nič od tega ali katerakoli vmesna 
različica (prav tam). 

S tem se povezujejo tudi spolne vloge, ki narekujejo družbene tradicije, kulture in norme. 
Delitev med spoloma je že sama po sebi tako naravna in normalna, da je neizogibna, hkrati pa 
je tudi družbeno konstruirana. Bourdieu (2010) pojasnjuje, da je biološka razlika med spoloma 
zlasti anatomska, kar pomeni razlikovanje po spolnih organih, kar pa se lahko smatra kot temelj 
družbeno ustvarjenih razlik med spoloma, ki vodijo v delitev dela. Na podlagi delitve 
družbenega dela (družbeni odnosi dominacije) se vzpostavlja delitev v dva različna razreda 
habitusa. Moški se nahajajo na zunanji strani – uradno, javno in enkratno, pripisujejo se jim 
trenutna, nevarna in spektakularna dejanja, ženske pa se nahajajo na notranji strani in so tako 
zaznamovane z upognjenostjo, vlažnostjo, nizkostjo (nanašajoč se na spolne organe). 

Trenutne raziskave in trendi spol konceptualizirajo kot utelešenje socialne, kulturne in 
zgodovinske konstrukcije. Spol ni več edina družbena leča, skozi katero spremljamo razvoj, 
temveč se mu pridružujejo pripadnost, rasa, veroizpoved, socialni status ipd. (Arnot in Mac an 
Ghaill, 2006). 

Obstaja več teorij, ki pojasnjujejo spolno pogojeno vedenje. Ena izmed teorij (teorija 
možganskih razlik) predstavlja razliko med spoloma kot posledico razlik med moškimi in 
ženskimi možgani. Na drugi strani obstojijo nevroznanstveniki (na primer A. Karmiloff-Smith 
in J. Gerhard), ki dokazujejo, da se možgani razvijajo v interakciji s socialnim okoljem in tako 
razlike niso popolnoma prirojene, naravne in nespremenljive, spet tretji (denimo J. A. Sharpe 
in S. J. Stanworth) razliko med spoloma kot biološko pogojeno povsem zavračajo in spolno 
identiteto razlagajo kot naučeno v otroštvu preko socialnih konstruktov, na primer družine, šole, 
medijev ipd. Četrta veja teoretikov (mednje sodita L. Kohlberg in W. Emmerich) pravi, da je 
spolna identiteta povezana zgolj s stopnjo kognitivnega razvoja otroka. Zadnji dve sicer 
povezujeta spolno identiteto s socialnim učenjem in percepcijo, a sta ravno tako kot prvi dve 
kritizirani (Francis, 2006).  

2.1.1 POJMA MOŠKOSTI IN ŽENSKOSTI 

Besedi moški in ženska opisujeta razlike med spoloma, ki so biološko pogojene2, medtem ko 
se na razlike med spoloma, ki so odvisne od družbe oziroma socialnega okolja, nanašata besedi 

                                                 
2 V tem primeru se nanašam na spolni sistem, ki osebe ločuje izključno na moške in ženske (t. i. spolni binarizem), 
kljub zavedanju, da niso vse osebe cisspolne (izključujem torej osebe, ki ne sprejemajo spolne identitete, ki jim je 
bila biološko predpisana ob rojstvu)  (LGBTQ slovar, 2011). 
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moškost in ženskost, ali še bolje, moškosti in ženskosti. Slednje poimenovanje se je začelo 
uporabljati z namenom, da se poudari mnogoterost možnih konstrukcij spola (Francis, 2006). 

Če je spol socialno pogojen in ne biološko, potem lahko predpostavimo, da se lahko dečki 
vedejo podobno kot deklice in deklice podobno kot dečki, v kolikor spremenimo njihovo 
družbeno okolje in poskrbimo za nasprotno interakcijo. Pojavi pa se vprašanje, kaj pravzaprav 
pomeni deško oziroma moško, kaj pa dekliško oziroma žensko? Pogosto se kot tipično moško 
izpostavi agresivnost kot tipično žensko pa pasivnost, vendar iz prakse vemo, da dejanskost ni 
tako preprosta. V kolikor tako posplošujemo dejstva, zapademo stereotipizaciji in predsodkom 
(Francis, 2006). 

V zadnjem desetletju smo priča poskusom obnavljanja »moškosti« z različnimi gibanji. Skrb 
zbujajoči so nekateri podatki z vidika zdravstvenega stanja moških in šolskega uspeha dečkov, 
pri čemer smo priča tako imenovani krizi moškosti (Connell, 2006). 

Avtorica Connell (2006) zapiše, da je že zgodnja psihoanaliza moškost definirala kot produkt 
socialnih interakcij, pri čemer se opirajo na vloge, ki so spolno predpisane. Opravljenih je bilo 
nekaj raziskav s področja moškosti iz različnih vidikov (na primer seksualnosti, homofobičnih 
umorov, tolp, političnih gibanj, šolanja, »fitnesiranja«, ...), vse pa imajo veliko skupnega, kar 
avtorica združuje v šest značilnosti. Kot prvo navaja, da ne moremo govoriti o eni sami 
moškosti, pač pa o mnogih, ki se med seboj razlikujejo in so odvisne od mnogih dejavnikov, na 
primer kulture, zgodovinskega okvirja, percepcije in pričakovanj. Kot drugo navaja, da zgoraj 
omenjene moškosti niso enakovredne, pač pa so določene bolj cenjene od drugih (denimo 
homoseksualnost je nizko na lestvici). Poleg tega, da moško in žensko načeloma pripisujemo 
posameznikom, ju lahko pojmujemo tudi v kolektivnem kontekstu, na primer vzorce moškosti 
povezujemo s skupinami (tolpe, služba). Moškost sicer najdemo tudi v neosebnem mediju 
družbe, recimo v video igrah, športu. Moškost pojmujemo kot aktivno konstrukcijo, se pravi, 
da prihaja iz vedenja, ne zgolj telesa ali fiksirane osebnosti, pač pa se skozi socialno prakso 
aktivno izkazuje. Moškost se tako kaže na vsakodnevni ravni, na primer skozi pogovor in 
dejanja. Avtorica navaja tudi notranjo kompleksnost moškosti, ki se nanaša na to, da na podlagi 
kompleksnih pričakovanj, čustev, občudovanj in možnosti, enodimenzionalna moškost ni 
enostavno ponotranjena. Kot zadnjo, a tudi pomembno, navaja dinamičnost moškosti, kar pa 
pomeni, da se spreminja tako v času kot tudi prostoru in potrjuje dejstvo, da je kompleksna in 
aktivna konstrukcija. Tako pridemo do zaključka, da je definicija pojma moškosti kompleksna 
in nestanovitna. Iz tega vidika se je mnogokrat lažje navezati na razliko med moškim in ženskim 
kot pa na samo definicijo teh pojmov, poleg tega pa se hitro znajdemo v navajanju idealne 
iluzijske podobe moškosti, ki pogosto vodi v razočaranje. Avtorica zapiše: »Zgodovina 
imperializma in globalizacije prinašata to, da moramo za razumevanje specifičnih moškosti 
gledati skozi obsežne kontekste, ki so ultimativni glede na globalne kontekste« (str. 25). 

Lahko bi rekli, da je tako kot pojem moškosti tudi pojem ženskosti dinamičen, aktiven in 
mnogoteren. Od univerzalnih spolno pogojenih vlog se v zadnjih dveh desetletjih premikamo 
k novim pojmovanjem in predstavam o ženskosti. Skozi poststrukturalistično miselnost danes 
lociramo moškost oziroma ženskost kot kompleksen skupek spolno pogojenih reprezentativnih 
diskurzov, praks, shem in subjektov. Ženskost si predstavljamo različno v povezavi z razredom, 
raso, starostjo in pripadnostjo slednjih, vsekakor pa jo premikamo od zgodovinskega pogleda, 
usmerjenega na gospodinjstvo in materinstvo, proti sodobnemu, v katerem ženskost sega tudi 
na področja višjih izobrazb ter predhodno moških domen. Bistvena sprememba pojmovanja 
ženskosti privede do vprašanja, kaj sploh je moško in kaj žensko? Nov aspekt ženskosti pomeni 
krmarjenje med tako imenovanimi moškimi in ženskimi atributi. V sodobnem času je ženska 
vpeta med kariero in materinstvo, kar je posledica postfeministične fantazije, v kateri so deklice 
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oziroma ženske deležne enakih priložnosti in možnosti. Že tekom samega izobraževanja se bolj 
kot nekoč cenijo »moški« atributi, kot so tekmovanje, visoki dosežki in zmožnost podjetnosti, 
mediji izpostavljajo ideje preobrazbe in idealov, h katerim mora stremeti srednjerazredna 
sodobna ženska, ki pa so za večino težko dosegljivi in posledično vodijo v razočaranje. Iz tega 
nas rešujejo najrazličnejši programi, ki nakazujejo na preobrazbe vseh področij, ki jih ženska 
»obvladuje«, od gospodinjstva, materinstva in okolice do lastnega telesa in ne nazadnje lastne 
psihe, kar, žal, vodi v dodatno razočaranje, ko predstavljeni idealiziran cilj ni dosežen 
(Walkerdine in Rringrose, 2006). 

2.1.2 DRUŽBENE SPREMEMBE 

Nemški socialni teoretik Ulrich Beck (2001) identificira dva pomembna procesa, ki tičita za 
spremembami družbe in sta med seboj povezana, to sta individualizacija in globalizacija. 
Slednja spreminjata podlago skupnega življenja na vseh področjih socialnega udejanjanja ter 
narekujeta adaptacijo institucij sodobnega časa. »Družbena okolja s stanovskim pečatom in 
razrednokulturne življenjske forme bledijo. Nastajajo po svoji tendenci individualizirane 
eksistenčne oblike in eksistenčni položaji, ki ljudi silijo v to, da same sebe – zaradi lastnega 
materialnega preživetja – naredijo za središče svojih lastnih življenjskih načrtov in načina 
življenja. Individualizacija v tem smislu vodi v ukinitev življenjskosvetnih osnov nekega 
mišljenja v tradicionalnih kategorijah družb velikih skupin – torej družbenih razredov, stanov 
ali slojev« (str. 106 in 107).  

Moderna doba je družbo spremenila v celoti. Institucije, načini vedenja in družbeni redi so padli 
pod njen vpliv, ena izmed posledic modernizacije na ravni posameznika pa je proizvodnja 
individualnosti. Na eni strani se srečujemo z večjim številom življenjskih alternativ, ki jih 
sodobni čas posamezniku dopušča, na drugi pa z vse večjo omejenostjo v smislu prostora in 
časa (določen delovni čas, nadzor na delovnem mestu, ločeni prostori za različne dejavnosti ...). 
Avtorica Nastran Ule (2000) zapiše, da si posameznik prizadeva za razvoj individualnosti skozi 
tri osi, in sicer težnjo po originalnosti, iskanje identitete ter prizadevanje za življenjsko kariero. 

Ob vstopu v enaindvajseto stoletje smo priča novi obliki modernizacije, ki jo Giddens pojmuje 
visoka moderna, Beck pa druga moderna. »Nove razvojne oblike modernizacije, ki smo jim 
priča ob vstopanju v enaindvajseto stoletje, vsebujejo tudi spremenjene oblike subjektiviranja, 
ki delno nadgrajujejo dosežke moderne, delno pa jih na novo problematizirajo in jim iščejo 
alternative. Cela vrsta pomembnih analitikov skuša ujeti glavno logiko teh sprememb in ponuja 
oz. pušča za seboj predvsem množico zvenečih metafor: postmoderna, virtualna družba, 
globalizirani svet, non-stop družba, postfordizem, omrežena družba itd.« (Nastran Ule, 2000, 
str. 33 in 34). Dosegli smo preobrat v načinih življenja, mišljenja, v identitetnih in subjektnih 
strukturah posameznikov ter odnosov, v družbenih razmerjih. Razredne, slojne, spolne in 
kulturne identitete, ki so bile nekoč dominantne, zdaj nadomeščajo bolj pluralne, individualno 
določene, začasne in relacijsko/odnosno zastavljene. Posameznik je sam svoj lasten center 
delovanja, njegove odločitve o življenjski poti (izobraževanje, poklic, partnerstvo, družina ...) 
niso več rezultat njegovega primarnega okolja, ampak ima več možnosti odločanja. Identitete 
niso več vezane na stan, kraj, spol, izvor ipd., ampak so bolj fleksibilne. Individualizacija 
narekuje bistveno večje sprejemanje tveganih odločitev, boj proti konkurenci, posledično tudi 
pritisk in stres zaradi negotovosti in nekompetentnosti (Nastran Ule, 2000). 

Pripisani statusi, kot so razred, spol, etnična in regijska pripadnost (kar je tradicionalno tudi 
povezano s socialno neenakostjo) počasi bledijo v pomembnosti – normativne biografije bodo 
nadomeščene z izbirnimi biografijami in novimi zavezništvi, oblikovanimi s strani 
posameznikov. Govorimo o tako imenovani »selfkulturi«, v kateri se vase orientirani 
posamezniki doživljajo kot center življenja oziroma sveta. Življenje posameznika postane 
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forma umetnosti, nekaj, kar bo oblikovano in ustvarjeno. V prvi fazi moderne dobe je bila 
moralna struktura (etos) biti posameznik, nova generacija mladih pa stremi k strukturi postati 
posameznik (Arnot in Mac an Ghaill, 2006). 

V ozadju stojijo tudi drugi dejavniki, ki v veliki meri vplivajo na družbene spremembe, denimo 
rekonstrukcija vlade, posledično tudi izobraževalnih institucij, kurikuluma, vzorcev 
edukacijskega izvajanja, učiteljevega dela, ne nazadnje tudi skupnosti, družine in odnosa do 
dela (Arnot in Mac an Ghaill, 2006). 

Dokaz razvoja te individualno orientirane kulture je že viden v različnih socialnih spremembah. 
Mednje sodijo oblikovanje novih form socialnih gibanj, ki delujejo kot odpor do civilne družbe, 
ter mnoge vrste moralne in estetske eksperimentacije na področju čustev, odnosov, spolnosti in 
ljubezni. Trenutno opazen je eksperiment z zdravim prehranjevanjem, ki spreminja odnos ljudi 
do narave in lastnega telesa. Oblikujejo se nove forme empatije s pravicami živali, žrtvami, 
odvisniki od drog in drugimi (Arnot in Mac an Ghaill, 2006). 

Individualizem v tem kontekstu lahko deluje kot mitološki diskurz, ki skriva napredujoč vpliv 
socialne stratifikacije oziroma načinov sprejemanja usode. Veliko raziskav na temo spola skuša 
temu diskurzu priti do dna in raziskuje realitete spola ter kontinuiteto moške dominacije in 
moči, ki sta tekom šolanja obdržani, ampak danes v drugi formi. Smer, v kateri se takšna 
dominacija nadaljuje, je zdaj razumljena drugače kot pred 20 leti (Arnot in Mac an Ghaill, 
2006). 

Formacij spolne identitete je danes mnogo, prikazane pa so kot produkt identitete dela, 
konstruktivnega in političnega diskurza pozicioniranja, seksualne opredeljenosti, etičnosti, 
religije, tudi prostora in časa (Arnot in Mac an Ghaill, 2006). 

2.1.3 FEMINIZACIJA ŠOLANJA IN »KRIZA MOŠKOSTI« 

Spolne relacije in pozicije moških in žensk znotraj konteksta sodobnega izobraževanja imajo 
velik vpliv na dečke in deklice, hkrati pa tudi na edukacijsko in družbeno politiko. Spol v 
analizah zaseda osrednje mesto raziskovanja ter pod vplivi pozne moderne osmišlja širšo 
socialno in kulturno transformacijo (Arnot in Mac an Ghaill, 2006). 

Avtorja Arnot in Mac an Ghaill (2006) razpravljata o dveh fenomenih, ki uokvirjata sodobne 
analize spola, in sicer prvi skozi diskusijo feminizacije šole in debate glede izobrazbe dečkov, 
drugi pa skozi diskusijo naraščajoče remaskulinizacije v šoli. 

V relaciji spola do izobraževanja je največkrat predstavljena le ena dimenzija, in sicer večji 
uspeh deklic, na drugi strani pa slabši oziroma nezadostni rezultati dečkov, kar umeščamo v 
t. i. »krizo moškosti«. Ravno dečki, oziroma moški, so bili tisti, ki so dominirali na področju 
akademskega raziskovanja, danes pa jih zamenjujejo ženske. Pri predmetih, ki so znanstvene 
in matematične narave, so bili v preteklosti uspešnejši učenci, danes pa je to tudi domena učenk. 
Pri predmetih, za katere pravimo, da so tradicionalno ženski, na primer jezikoslovje, pa so še 
vedno boljše deklice, dečki ne napredujejo (Arnot in Mac an Ghaill, 2006).  

V ozadju takšne politike stoji spolna neenakost na trgu dela. Vlada spodbuja ekonomski sektor 
za ustvarjanje bolj raznolikih, manj moško usmerjenih domen, napredek pri dostopu do vseh 
form zaposlitev za oba spola ter zagotavljanje boljših mikrokulturnih pogojev dela in boljše 
ravnovesje med družino in delom. Delodajalce usmerjajo k modernizaciji spolnih profilov, v 
prid zaposlovanja žensk. Kljub temu težave, kot so nizke plače žensk, polovično delo in slabi 
pogoji za matere oziroma skrbnice otrok, še niso odpravljene. Še vedno prevladuje delež žensk 
na področju industrije ter delež moških v marketingu in v administraciji. Posebno težavo 
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predstavlja zaposlovanje najstniških mater ter žensk z nižjimi sposobnostmi (Arnot in Mac an 
Ghaill, 2006). 

2.1.4 VLOGA UČITELJSTVA 

Učitelji so tisti, ki bi lahko oziroma bi morali zagotavljati pristope do učencev in pričakovanja, 
ki niso pogojena samo s spolom otrok. Zavedajo se, kje in na kakšen način se lahko 
stereotipizacije pojavljajo ter na katerih področjih dominirajo učenci in učenke, previdni pa 
morajo biti pri tudi izražanju predpostavk o spolu. Ironično v današnjem okolju je, da so učitelji 
usmerjeni v to, da se bolj osredotočajo na dečke, kar je posledica opravljenih raziskav, ki so 
pokazale, da deklice dosegajo boljše rezultate kot dečki. Ravno dečki pa slovijo po tem, da 
hitreje dominirajo v razredu, se izražajo skozi težavno vedenje in tako pridobivajo pozornost 
učitelja. Avtorica Skelton (2006) poudarja, da je zagotavljanje enakosti ter enakih možnosti 
med spoloma nujno na vsakodnevni bazi, vendarle pa takšne prakse same po sebi niso dovolj, 
saj imajo otroci že ponotranjene mnoge identitete, na primer etnično, kulturno, starostno in 
družbeno-razredno. Kljub vsemu znanju, ki ga učitelji premorejo, in zavezanosti k 
promoviranju enakosti med spoloma pa so predpostavke in pričakovanja glede učencev in 
učenk še vedno tako globoko zasidrana v njih, da se težko izognejo oznaki deklic kot marljivih, 
tihih in delavnih, dečkov pa kot pametnih samih po sebi, vendar ostaja ta potencial neizkoriščen. 

2.2 TEMELJNE ČLOVEKOVE PRAVICE 

Koncept človeškega razvoja je leta 1990 prvič uvedel United Nations Development Programme 
(UNDP) in bil ob tem deležen širokega sprejetja. »Človeški razvoj« je bil formalno opredeljen 
v prvem poročilu o človeškem razvoju (Human Development Report – HDR) kot »proces 
širitve sposobnosti ljudi in njihove izbire« (2016, str. 14). Najpomembnejši pozitivni premiki v 
okviru indeksa so: 

- dolgo in zdravo življenje, 
- dostop do izobrazbe in  
- sredstev, ki so potrebna za dostojen življenjski standard.  

Dodatne možnosti vključujejo politično svobodo, zajamčene človekove pravice in osebno 
spoštovanje (Africa Human Development Report, 2016).   

Paradigma človeškega razvoja postavlja v središče razvoja ljudi. Cilj je ustvariti takšno okolje, 
ki ljudem omogoča dolgo, zdravo in ustvarjalno življenje, to pa vključuje širjenje političnih 
svoboščin in zagotovitev temeljnih človekovih pravic. Vsi ljudje morajo imeti dostop do znanja, 
s katerim bi se lahko odločali v prid sebi, na vseh področjih obstoja. Gre za izboljšanje 
zmožnosti, širjenje priložnosti in odstranjevanje socialnih, političnih in kulturnih ovir, ki bi ta 
proces lahko ovirale. Enakost in univerzalne priložnosti za ljudi in prihodnje generacije so 
centralna paradigma indeksa človeškega razvoja (HDI). Že v zgodnejših ciljih je bil poudarjen 
univerzalizem in prizadevanje za svet, v katerem noben otrok ne bi ostal brez izobrazbe, 
nobenemu ne bi bila odvzeta zdravstvena oskrba in kjer bi lahko vsi ljudje razvili svoje 
potencialne sposobnosti. Poudarjajo tudi, da morajo vsi imeti gospodarske, socialne in politične 
pravice, ki omogočajo izbiranje v skladu z vrednotami in prizadevanji. Celovito uresničevanje 
človeškega potenciala za vse ljudi zahteva politično pozornost neenakosti v dohodkovnih in 
nepridobitnih virih, vključno z osnovnimi storitvami, kot so zdravje in izobraževanje, politična 
udeležba in dostop do premoženja in finančnih virov (Mukherjee, Lusigi, Kamwendo in Bonni, 
2017). 
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2.2.1 INDEKS NEENAKOSTI 

Priznavanje neenakosti kot osrednjega izziva politike za trajnostni razvoj človeka je privedlo 
do tega, da je poročilo o človeškem razvoju (United Nations Development Programme – 
UNDP) za leto 2010 uvedlo nov indeks za spremljanje ravni neenakosti v razsežnostih 
človeškega razvoja. Neenakosti prilagojeni indeks človeškega razvoja (Inequality-adjusted 
Human Development Index – IHDI) je sestavljeni indeks, ki predstavlja neenakost v treh 
dimenzijah HDI: sposobnosti dolgega in zdravega življenja, dostopa do znanja in dostojnega 
življenjskega standarda. IHDI upošteva neenakosti v dimenzijah HDI z upoštevanjem 
povprečne vrednosti vsake dimenzije, glede na stopnjo neenakosti. Če je distribucija dohodka, 
zdravja in/ali izobraževanja neenaka, je IHDI nižji od HDI. Višja kot je stopnja neenakosti v 
družbi, večja je razlika med HDI in IHDI. V tem smislu IHDI omogoča indikacijo dejanske 
ravni človeškega razvoja (ob upoštevanju neenakosti), medtem ko HDI odraža "potencialni" 
človeški razvoj, ki bi ga bilo mogoče doseči, če ne bi prišlo do neenakosti. Izguba potencialnega 
človeškega razvoja zaradi neenakosti je razlika med HDI in IHDI in je izražena kot odstotek 
(Human Development Report, 2016). 

Izračun IHDI: 

• Porazdelitev zdravja se izračuna na podlagi razlik v pričakovani življenjski dobi, na 
podlagi podatkov iz skrajšanih tabel o življenju Ministrstva za ekonomske in socialne 
zadeve Združenih narodov (The United Nations Department of Economic and Social 
Affairs - UN DESA). 

• Porazdelitev izobraževanja se izračuna na podlagi razlik v povprečnih letih šolanja z 
uporabo podatkov iz različnih anket o gospodinjstvih. 

• Razporeditev dohodka se izračuna na podlagi razlik v razpoložljivem dohodku 
gospodinjstev ali potrošnji na prebivalca z uporabo podatkov iz različnih anket o 
gospodinjstvih.  

Podatki v vsaki od teh dimenzij se uporabljajo za izračun Atkinsonovega indeksa3, ti indeksi za 
vsako dimenzijo pa se nato uporabijo za prilagoditev ustreznih dimenzij HDI za neenakost. Te 
prilagojene razsežnosti združimo z geometrijskim sredstvom za izdelavo IHDI (Human 
Development Report, 2016). 

IHDI je močno orodje za analizo neenakosti, ki razkriva trende in vzorce, ki lahko vodijo 
oblikovanje politik. Indeks kaže, da je neenakost eden glavnih zaviralcev napredka pri 
človeškem razvoju, kar ima za posledico splošno izgubo na svetovni ravni 22,8 % potenciala 
za razvoj človeka. Razvrstitev nekaterih vodilnih držav v indeksu človeškega razvoja močno 
upade, ko se upošteva neenakost: Združene države Amerike za približno 20 mest, Republika 
Koreja za približno 19 mest in Čile za približno 13 mest v letu 2014. Za države v razvoju je 
izguba HDI zaradi neenakosti povprečno 25,7 odstotna. Izguba je najvišja v državah z nizkim 
človeškim razvojem, kar kaže, da so ravni človeškega razvoja nizke in hkrati zelo 
neenakomerne (Mukherjee idr., 2017). 

2.2.2 INDEKS NEENAKOSTI MED SPOLOMA 

Indeks neenakosti med spoloma (Gender inequality indeks – GII), je prav tako vpeljal UNDP 
v letu 2010. Poleg povezave med kazalniki človeškega razvoja in spolom poročilo obravnava 

                                                 
3 Atkinsonov indeks (znan tudi kot Atkinsonov ukrep ali Atkinsonova meritev neenakosti) je meritev dohodkovne 
neenakosti, ki jo je razvil britanski ekonomist Anthony Barnes Atkinson. Meritev nam pomaga pri določanju, 
kateri konec distribucije je največ prispeval k opazovani neenakosti. 
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tudi izziv enakosti spolov v okviru zapletene mreže družbeno-kulturnih, gospodarskih, 
političnih in pravnih ovir, ki imajo neposreden vpliv na spodbujanje enakosti spolov – 
dejavniki, ki se razlikujejo med državami in tudi znotraj držav (Africa Human Development 
Report, 2016).   

Države z visokim človeškim razvojem imajo v primerjavi z državami z nizkim človeškim 
razvojem na splošno manjše razlike med spoloma v smislu zdravja žensk, krepitve moči in 
gospodarske dejavnosti. Ta indeks odraža neenakosti na podlagi spola v treh dimenzijah:  

- reproduktivno zdravje, merjeno s smrtnostjo mater in stopnjami rojstva mladostnikov, 
- krepitev moči, merjena z deležem parlamentarnih sedežev, ki jih imajo ženske, in 

dosežkom v sekundarnem in visokošolskem izobraževanju po spolu  
- in gospodarska dejavnost, merjena s stopnjo udeležbe na trgu dela za ženske in moške.  

Indeks neenakosti med spoloma je mogoče razlagati kot izgubo v človeškem razvoju zaradi 
neenakosti med ženskami in moškimi (Murkejee idr., 2017). 

2.3 NEENAKOST V PODSAHARSKI AFRIKI 

2.3.1 AFRIKA 

Afrika, druga največja kopenska celina na Zemlji, meri 30,3 km2 in zajema približno petino 
svetovnega ozemlja. Skoraj po sredini jo prečka ekvator, kar jo v naravnogeografskem smislu 
precej zaznamuje. Ime Afrika naj bi izhajalo iz berberskega ljudstva Afri, uveljavilo pa se je v 
času grške in rimske kolonizacije. Geografsko gledano je Afrika nekoč predstavljala enotno 
regijo. Šele v zadnjih dva tisočih letih se je izoblikovala delitev na Severno in Podsaharsko 
Afriko, ki sta tudi fizično ločeni, in sicer tako v geografskem smislu zaradi podnebnih razlik 
kot tudi v družbenem smislu, saj je sever prevzel islamski in arabski svet, hkrati pa je na tem 
delu moč zaznati velik vpliv evropske politike (Vintar Mally, 2012). Nedavna družbena in 
gospodarska transformacija je povzročila nekaj pomembnih korakov v afriškem človeškem 
razvoju. Afrika je dosegla več kot desetletje trajajočo močno gospodarsko rast in se uspešno 
integrirala v svetovno gospodarstvo. To je pripeljalo do opaznih napredkov v človeškem 
razvoju in človeških pravicah, vključno z ženskimi pravicami, kljub nedavnim upočasnitvam 
gospodarske rasti v nekaterih državah (Africa Human Development Report, 2016). 

2.3.2 PODSAHARSKA AFRIKA 

Podsaharsko Afriko uvrščamo v tako imenovani Novi svet. Vse do 20. stoletja se je tega dela 
Afrike držalo precej predsodkov (na primer, da gre za revno območje s prevladujočimi 
nevarnimi boleznimi in epidemijami, kjer vlada lakota, vojna, poboji …), v resnici pa je bilo 
malo poznanega (Vintar Mally, 2012). 

Podsaharska Afrika zajema države, ki so deloma ali v celoti južno od Sahare. Delimo jo na štiri 
geografske regije, in sicer Zahodna Afrika, Vzhodna Afrika, Srednja Afrika ter Južna Afrika. 
Največji del zajema Zahodna Afrika, ki ima tudi največji delež prebivalstva, vključuje pa 16 
celinskih držav ter Zelenortske otoke. Zahodno Afriko nadalje členimo na tako imenovane 
sahelske države, ki se nahajajo na območju Sahela, torej polpuščavskega pasu na južnem 
obrobju Sahare. Med te države prištevamo Senegal, Gambijo, Mavretanijo, Mali, Niger, 
Burkino Faso in Čad. Glede števila držav v regiji je naslednja največja Južna Afrika, kamor 
spada 14 držav, sledi Vzhodna Afrika, kjer je 9 držav ter Srednja Afrika s 7 državami. Poleg 



Zgonec, S. (2018). Odpravljanje neenakosti med spoloma na osnovnih šolah v Gambiji. Pedagoška fakulteta, 
Univerza v Ljubljani.  
 

9 
 

tega je Srednja Afrika najmanjša tudi iz vidika števila prebivalcev ter gostote poselitve, poleg 
kopnega pa zajema tudi otoke Gvinejskega zaliva (Vintar Mally, 2012). 

 

Slika 1: Podsaharska Afrika (Broad, 2016). 

2.3.3 NEENAKOST 

Podsaharska Afrika je v zadnjih 25 letih doživela napredek na področju razvoja, kar se meri z 
indeksom človeškega razvoja. V tem predelu Afrike je zabeležena najhitrejša rast, hkrati pa je 
neenakost postala osrednja težava oziroma izziv. Napredek je bil neenakomeren tako med 
državami kot tudi med socialno-ekonomskimi statusi. Potrebno je omeniti neenakost pri 
možnostih dostopa do storitev, kot so zdravje, izobraževanje, premoženje, politična udeležba 
in finančna sredstva. Zlasti ženske oziroma dekleta so v povprečju bolj prikrajšana kot moški, 
kar velja za vse države te regije. Zagotavljanje enakega dostopa do priložnosti in storitev bi 
imelo pozitivne posledice za celoten napredek HDI (Mukherjee idr., 2017). 

Napredek, dosežen na področju človeškega razvoja, narekujejo daljša življenjska doba, bolj 
zdravo in ustvarjalno življenje, večja seznanjenost in lažji dostop do sredstev, ki so potrebna za 
dostojen življenjski standard, poleg tega več otrok obiskuje šolo, dohodki so višji, možnosti 
političnega udejstvovanja pa so večje oziroma boljše. Kljub doseženemu napredku pa so mnoge 
regije še vedno zaznamovane z visoko stopnjo neenakosti v zdravju, izobraževanju in dohodku. 
Dobički namreč niso univerzalni in mnogi ljudje še vedno trpijo zaradi pomanjkanja osnovnih 
elementov življenja (Mukherjee idr., 2017). 

V Podsaharski Afriki je izguba človeškega potenciala zaradi neenakosti ocenjena na 
33 odstotkov (v Južni Aziji in arabskih državah znaša dobrih 25 odstotkov). V štirih državah – 
Srednjeafriški republiki, na Komorih, Namibiji in Sierri Leone – je IHDI za več kot 
40 odstotkov nižji od HDI, v ostalih državah pa se vrednost giblje med 30 in 40 odstotkov. 
Danes je zaskrbljenost javnosti glede neenakosti osredotočena predvsem na dohodek, vendar 
pa IHDI kaže, da na svetovni ravni po Atkinsonovem indeksu neenakosti največjo težavo 
predstavljajo neenakosti v izobraževanju (27 %), sledijo dohodki (24 %) in zdravje (17 %). 
Neenakosti v izobraževanju so najbolj ekstremne v Južni Aziji (42 %), arabskih državah (39 %) 
in državah Podsaharske Afrike (35 %). Tem neenakostim se posveča manj pozornosti kot 
neenakostim v dohodku, vendar so morda še bolj zaskrbljujoče, predvsem iz dolgoročnega 
vidika razvoja. Zdravstvene neenakosti so najvišje v državah Podsaharske Afrike (37 %), 
sledijo jim države Južne Azije (24 %). Dohodkovne neenakosti so najvišje v Latinski Ameriki 
in na Karibih (35 %), nato v Vzhodni Aziji in Pacifiku ter v Podsaharski Afriki (27 %). Vzorci 
sprememb v zadnjih letih kažejo nekaj optimističnih možnosti za prihodnost, če se le okrepijo 
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prizadevanja za zmanjševanje neenakosti. Neenakost v človeškem razvoju, merjena s pomočjo 
IHDI, se je v večini regij od leta 2010 rahlo zmanjšala povsod, razen v Podsaharski Afriki, kjer 
je ostala nespremenjena. Upad je predvsem posledica zmanjšanja neenakosti na področju 
zdravja, medtem ko je neenakost v izobraževanju ostala bolj ali manj enaka, neenakost v 
dohodkih pa se je v več regijah še celo povečala, vključno s Podsaharsko Afriko (Mukherjee 
idr., 2017).  

Regionalni trendi, ki se pojavljajo pri IHDI, še vedno prikrivajo velike razlike med državami 
znotraj regij glede ravni neenakosti. Skoraj vse države imajo nižjo stopnjo neenakosti na 
področju zdravja (razen Sierra Leone, Komori in Togo). Spremembe v izobraževanju uspešno 
in hitro zmanjšujejo neenakosti, druge pa jo še dodatno poglabljajo (Mukherjee idr., 2017). 

Najnovejši HDI razkriva, da je 17 afriških držav v vseh podregijah doseglo srednje in visoko 
stanje človeškega razvoja. Vendar pa večina držav ostaja v kategoriji nizkega človeškega 
razvoja, kar ima negativne posledice za dobro počutje sedanjih in prihodnjih generacij  
(Mukherjee idr., 2017). 

Afriške države z nizkim človeškim razvojem izboljšujejo svoje ravni človeškega razvoja hitreje 
kot afriške države z visokim človeškim razvojem. Najhitreje napredovale države od leta 2000 
so Angola, Burundi, Bocvana, Burkina Faso, Demokratična republika Kongo, Etiopija, 
Gvineja, Kenija, Liberija, Malavi, Mali, Mozambik, Nigerija, Sierra Leone, Združena republika 
Tanzanija, Ruanda, Zambija in Zimbabve. Te države skupaj predstavljajo velik del afriškega 
prebivalstva, predstavljajo pa tudi mešanico držav, ki so bogate z naravnimi viri in so zelo 
raznolike. To kaže na pomen učinkovite uporabe razpoložljivih virov pri spodbujanju 
človeškega razvoja. Svetovni večdimenzionalni indeks revščine (Multidimensional poverty 
index – MPI), ki prikazuje pojavnost in intenzivnost revščine v treh razsežnostih (zdravje, 
izobraževanje in življenjski standard), kaže podobno sliko glede napredka Afrike pri 
zmanjševanju revščine. Ključna ugotovitev svetovnega MPI v letu 2016 je, da je za 35 afriških 
držav, kjer so bile analizirane spremembe v času revščine, 30 držav bistveno zmanjšalo revščino 
(najhitrejše zmanjšanje MPI je imela Ruanda, sledijo ji Gana, Liberija, Komori in 
Demokratična republika Kongo). Nekatere države, kot so Gabon, Gana, Gambija, Liberija, 
Mozambik, Malavi, Nigerija in Ruanda, so uspele zmanjšati revščino v vseh regijah, kar kaže 
na pravičen napredek pri zmanjševanju revščine (Alkire in Foster, 2016). 

Vendar pa se je stopnja sprememb v človeškem razvoju od leta 2010 upočasnila. Zato je kljub 
zmanjševanju vrzeli med afriškimi državami z nizkim in visokim človeškim razvojem to rast 
potrebno ohranjati. Upočasnitev rasti je očitno zaskrbljujoča, saj najmanj 17 afriških držav 
ostaja v kategoriji nizkega človeškega razvoja (vključno z Gambijo) (Murkerjee idr., 2017). 

Upočasnitev stopnje izboljšanja človeškega razvoja ni enotna v vseh podregijah. V devetdesetih 
letih sta pri človeškem razvoju najbolj napredovali Vzhodna in Severna Afrika. Čeprav obstaja 
vzorec pri upočasnitvi izboljšanja človeškega razvoja v vseh podregijah, so Južna, Srednja in 
Zahodna Afrika doživele najmanjše znižanje. Stopnja izboljšanja se je v Vzhodni Afriki močno 
zmanjšala, in sicer za 60 %, predvsem zaradi upočasnitve držav Burundija, Tanzanije in Ugande 
(Murkejee idr., 2017). 

Države, ki imajo najhitrejši napredek, imajo tudi nizko neenakost. Države z nižjo neenakostjo 
v kazalnikih človeškega razvoja so v povprečju rasle hitreje kot tiste z višjimi stopnjami 
neenakosti. Na primer Etiopija, Ruanda, Burundi in Mozambik so rasli hitreje kot Benin, 
Bocvana in Demokratična republika Kongo. Slednji imajo višjo stopnjo neenakosti pri 
izobraževanju, zdravju in porazdelitvi dohodka prebivalstva. To se kaže kot povečana skupna 
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izguba pri človeškem razvoju, ki jo prikazuje velika razlika med HDI in IHDI (Murkejee idr., 
2017). 

Zdi se, da so države z visokim človeškim razvojem povezane z nižjimi stopnjami splošnih 
neenakosti HDI. Kot je že omenjeno, imajo države Podsaharske Afrike največje izgube v smislu 
človeškega razvoja, kadar se upošteva porazdelitev rezultatov med prebivalstvom. Vendar pa 
se na splošno afriške države z nizkim indeksom srečujejo z višjimi neenakostmi kot afriške 
države s srednjim oziroma visokim indeksom človeškega razvoja. Kljub temu, ko se upoštevajo 
razsežnosti neenakosti pri človeškem razvoju, vsaka razvojna skupina ljudi doživi izrazito 
neenakost. Na primer pomen izobraževalne neenakosti v primerjavi z dohodki in neenakostjo 
na področju zdravja je v državah z visokim človeškim razvojem večji, v državah z nizkim 
človeškim razvojem pa neenakost v izobraževanju in zdravju k splošni neenakosti v HDI 
prispeva relativno več kot neenakost v dohodku. V državah srednjega človeškega razvoja vpliv 
neenakosti na dohodek nadomešča izobraževalne in zdravstvene neenakosti (Murkejee idr., 
2017).  

Spreminjanje družbenih norm, ki ovirajo enake možnosti žensk in deklet, je dolgoročen in 
zahteven proces. Prizadevanje, da bi izničili ženskam škodljive družbene norme in kulturne 
ovire, je nedvomno zahteven ter družbeno in politično tvegan postopek, ki terja večkratne in 
prekrivajoče se ukrepe. Zato morajo afriški voditelji in oblikovalci politik razumeti dolgoročno 
naravo dekonstruiranja škodljivih družbenih norm in jih nadomestiti s pozitivnimi družbenimi 
normami. Pristop v mnogih primerih pomeni uskladitev zakonskih in tudi družbenih norm 
(Africa Human Development Report, 2016).   

Human Development Africa report (2016) vidi širjenje zmogljivosti žensk v večjem dostopu 
do sekundarnega in terciarnega izobraževanja ter boljšem zdravju in prehrani. Širitev 
priložnosti za ženske pa bi omogočili v treh smereh, in sicer: 

- na ekonomski ravni s plačilom,  
- na politični ravni z možnostjo odločanja  
- ter na družbeni ravni s priznavanjem enakega glasu in možnosti sodelovanja, kot jih 

imajo moški.  

2.3.3.1 Neenakost med spoloma v državah z nizkim HDI 

O neenakosti med spoloma Jerneja Krajnc (2003) zapiše, da je v državah v razvoju 
diskriminacija nad ženskami še vedno prisotna, kar se kaže v obliki spolnih stereotipov in 
diskriminatornega ravnanja. Ženske so tako prikrajšane na področju gospodarstva, 
izobraževanja, družbe nasploh in tudi družine. Neenakopraven položaj vpliva na njihovo 
zdravje, na visoko umrljivost nosečnic in otrok ob rojstvu, veliko obremenitev pri delu, 
izpostavljenost okužbam in nasilju. Poleg tega so ženske pogosto prikrajšane za dostop do 
izobrazbe in posledično neinformirane glede možnosti zdravstvene oskrbe. Vse to ne škoduje 
le ženskam, marveč državam v celoti. Biološke predispozicije, ki pri deklicah narekujejo boljšo 
odpornost proti infekcijam in nedohranjenosti, ter daljša pričakovana življenjska doba žensk so 
v nekaterih državah v razvoju nerealizirane ravno zaradi neenakopravnosti žensk. Takšne 
»prednosti« tako ženskam žal ne prinašajo bolj zdravega življenja. Zapiše tudi, da se ženske v 
državah v razvoju »soočajo s težkimi pogoji življenja, kot so pomanjkanje zakonske zaščite in 
pravic do lastnine, pomanjkanje politične moči ali dostopa do procesov političnega odločanja, 
majhne možnosti izobraževanja in poklicnega usposabljanja ter dostopa do zdravniške oskrbe, 
hkrati pa jim pripisujejo nižji status« (Krajnc, 2003, str. 426–427).  
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Faktorji, ki v Podsaharski Afriki narekujejo neenakost med spoloma, so definirani s socio-
ekonomskimi in političnimi dejavniki. Vključujejo politično nestabilnost in nasilje, revščino, 
negativne kulturne vrednote, stališča in prakse, ki spodbujajo pohabljanje ženskih spolnih 
organov, narekujejo zgodnje poroke in opravičujejo spolno nadlegovanje nad ženskami. 
Obstaja tudi pomanjkanje odzivnosti na neenakopravnost deklic s strani učiteljev, kurikuluma, 
pedagoških metod, učnih materialov, šolskih sistemov in okolja, zaradi česar prihaja do 
neenakosti med spoloma na izobraževalnem področju (Ombati in Ombati, 2012). 

Pokazatelji neenakosti med spoloma vključujejo neenako sodelovanje v političnem in 
gospodarskem življenju, neenak dostop do gospodarskih, finančnih in naravnih virov, 
pomanjkanje človeške varnosti in pravic ter neenakih izidov in priložnosti med moškimi in 
ženskami. Neenakomerna porazdelitev nacionalnih virov, razlike v moči, ki vplivajo na 
odločanje, ter obstoječe diskriminatorne socialne institucije in norme delujejo kot ključni 
prenosniki neenakosti med spoloma v afriških državah. Države s splošno nizko stopnjo 
neenakosti med spoloma, kot so Libija, Tunizija in Mauritius, so po navadi višje na ravni 
človeškega razvoja. Nasprotno pa imajo države, kot so Nigerija, Čad, Srednjeafriška republika, 
Mali in Demokratična republika Kongo z višjimi stopnjami neenakosti med spoloma, tudi nižje 
ravni človeškega razvoja, kar kaže na negativno korelacijo med neenakostjo med spoloma in 
indeksom človeškega razvoja (Murkejee idr., 2017). 

Izobrazba za deklice oziroma ženske prinaša velike prednosti, vključno z zmanjševanjem 
revščine, preprečevanjem bolezni, izkoreninjanjem nasilja in ustvarjanjem politične stabilnosti. 
Prinaša tudi družbene spremembe, ki temeljijo na enakosti med spoloma ter prenosom vrednot 
iz generacije v generacijo (Ombati in Ombati, 2012). 

Neenakost na delovnih mestih 

Relativno nizke stopnje neenakosti med spoloma pri visokem človeškem razvoju afriške države 
dosegajo z udeležbo žensk na plačanih delovnih mestih. Mnoge države v Severni Afriki se na 
primer soočajo z izzivi pri zagotavljanju gospodarske osamosvojitve z udeležbo žensk v 
delovnih procesih, nasprotno pa imajo države z nizkim človeškim razvojem v delovnih procesih 
več žensk, vendar se pojavljajo visoke neenakosti v rezultatih zdravja in izobraževanja. To 
lahko vpliva na učinkovitost udeležbe žensk v delovni sili, saj so prezaposlene v neformalnem 
sektorju. Neenakost med spoloma na trgu dela povzroča izgubljene koristi na ravni 
posameznika, gospodinjstva in družbe. Ocenjuje se, da se vsako leto v Afriki soočajo z znatno 
gospodarsko izgubo do 95 milijard ameriških dolarjev letno za Podsaharsko Afriko zaradi 
spolnih vrzeli pri udeležbi delavcev (Bandara, 2015).  

Razlika v dohodkih 

Večina razlik, ki jih HDI beleži, izvira iz dohodkov žensk, ki so precej nižji od moških, ter 
stopnje izobrazbe odraslih žensk, ki je pod izobrazbo odraslih moških. Povprečni bruto 
nacionalni dohodek na prebivalca za ženske v podsaharski regiji Afrike je leta 2014 znašal 
2.626 ameriških dolarjev, v primerjavi s 4.148 ameriškimi dolarji za moške (Human 
Development Report, 2015). Del razlike v dohodkih moških in žensk je povezan z naravo dela, 
ki ga opravljajo ženske, saj po navadi nosijo nesorazmerno breme neplačanega negovalnega 
dela, ki se izvaja doma, če pa imajo plačano službeno delo, so bolj verjetno na ranljivih in 
neformalnih delovnih mestih (Mukherjee idr., 2017). 

Razlike v zvezi z dohodkom in spolom se povečujejo tudi na podlagi geografske lokacije in 
starosti. Trenutno večina mladih Afričanov živi v revščini in dela že v zgodnjih letih, posledično 
pa se nadaljnjega izobraževanja ne udeleži. Ocenjuje se, da do 17 %  afriških prebivalcev starih 
med 15 in 17 let dela in ne obiskuje šole (v primerjavi s 15 % v Aziji in Pacifiku ter le 2,2 % v 
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vzhodni Evropi in srednji Aziji). Mladi, stari od 15 do 24 let, ki delajo, vključno s tistimi v 
urbanih področjih, imajo večjo verjetnost življenja v revščini. Medtem ko se na svetovni ravni 
kot revne lahko kategorizira dve tretjini mladih, v Podsaharski Afriki ta delež znaša devet od 
desetih mladih (Global Employment Trends for Youth: Scaling up Investments in Decent Jobs 
for Youth, 2015). Največji delež mladih, ki živijo v revščini kljub delu, je v južni Aziji (94 %), 
sledijo ji Podsaharska Afrika (93 %) in jugovzhodna Azija ter Pacifik (67 %). Potrebno je tudi 
upoštevati, da se te ugotovitve nanašajo na mlade, ki ne obiskujejo šole, ampak se še pred 
sekundarnim izobraževanjem zaposlijo (Murkejee idr., 2017). 

Zaradi neenakosti v dohodkih posledično prihaja do neenakosti pri možnosti dostopa do 
zdravstvene oskrbe, izobraževanja, političnega udejstvovanja, celo varnosti. Te prekrivajoče se 
neenakosti ohranjajo izključenost iz družbe in onemogočajo izhod iz najrevnejših kvintilov 
naslednjim generacijam. Med generacijami se dohodkovne neenakosti še krepijo, pomanjkanje 
dostopa do kakovostnega izobraževanja in zdravstvenega varstva pa omejujejo priložnosti za 
varno preživljanje. Študije v več državah so pokazale, da sta izobrazba in dohodek staršev dva 
izmed najmočnejših napovedovalcev izobrazbe otrok (Duncan in Murnane, 2011). 

Premagovanje neenakosti dohodkov in omogočanje ženskam, da sodelujejo na trgu dela in 
zagotavljajo kakovostno delo, je eden od načinov, kako zagotoviti, da imajo vsi ljudje možnost, 
da v celoti izkoristijo svoj potencial v življenju. Vendar z vidika človeškega razvoja obstaja 
veliko drugih neenakosti, ki si zaslužijo politično pozornost. Na primer bolj enakopraven dostop 
do zdravstvenih in izobraževalnih storitev ter informacij in enake pravice do sodelovanja pri 
političnih odločitvah lahko bistveno povečajo izbire ljudi, zlasti najbolj prikrajšane – ženske, 
revne in živeče na podeželju (Mukherjee idr., 2017). 

Neplačano delo žensk 

Socialne norme in tradicije lahko spodbujajo neenakost tudi z omejevanjem priložnosti za 
ženske in manjšine, na primer tradicije, ki narekujejo, da ženske in deklice nosijo nesorazmeren 
delež bremena neplačanega dela na domu, omejujejo njihove priložnosti napram moškim in 
dečkom (Human Development Report, 2015). 

 

Slika 2: Ženska, ki opravlja neplačano delo gospodinje v Gambiji (Milan Njenić, 2018). 

Neenakopravni prispevki žensk do neplačanega dela zmanjšujejo čas, ki je na voljo za 
izobraževanje in dejavnosti, ki povečujejo njihovo pripravljenost na trg delovne sile in 
omejujejo čas, do katerega se lahko zavežejo plačanemu delu. Ženske so prav tako omejene pri 
dostopu do zdravstvenega varstva zaradi norm, ki zmanjšujejo njihovo pristojnost odločanja v 
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skupnostih in gospodinjstvih. Poleg tega tradicionalne norme spodbujajo zgodnje poroke in 
rojstva, zaradi česar dekleta zapustijo šolo v mladosti in zamudijo priložnosti za širjenje 
izobraževanja in pridobivanje spretnosti, ki bi jim omogočile, da razmislijo o različnih načinih 
preživljanja (Africa Human Development Report, 2016).   

Neenakost v politiki 

Še ena velika razlika med spoloma v večini afriških držav je v političnih razsežnostih. Širok 
razkorak še vedno ostaja v ženski in moški politični zastopanosti in v vodstvu, kljub znatnemu 
napredku v nekaterih državah. Države, kot so npr. Ruanda, Senegal, Sejšeli, Mozambik in 
Zimbabve so pokazale izjemno izboljšanje, saj je v enotnih ali kombiniranih nacionalnih 
parlamentih med 40 in 50 odstotkov predstavnic ženskega spola. Vendar je med afriškimi 
državami velika razlika, saj je 37 afriških držav na nižji ravni zastopanosti (denimo Podsaharska 
Afrika ima zastopanost 24 %). V najmanj desetih državah je raven zastopanosti pod 10 
odstotkov, najnižja je v Srednjeafriški republiki, Demokratični republiki Kongo, na Komorih, 
Nigeriji in v Svaziju (IPU, 2016). 

Neenakosti pri dostopu do informacij in tehnologije 

Obstajajo tudi neenakosti pri dostopu do informacij in tehnologije, ki sta ključni orodji za 
spodbujanje ljudi, da razširijo svoje zmogljivosti. V Afriki ima le en posameznik na vsakih pet 
oseb dostop do interneta (ICT Facts and Figures, 2015). Ženske v državah v razvoju imajo 
nesorazmerno manj dostopa, kjer internet uporablja 16 odstotkov manj žensk (ICT Facts and 
Figures, 2013). Ta digitalni razkorak lahko ohranja neenakosti pri dostopu do delovnih mest in 
izobraževanja ter v nekaterih primerih celo omejuje priložnosti za politično udeležbo.  

Neenakost v dostopu do zdravstvenih in izobraževalnih možnosti 

Razlike v možnostih dostopa do ustrezne in kvalitetne zdravstvene oskrbe narekujejo slabše 
zdravstvene rezultate, denimo višjo razširjenost HIV-a oziroma AIDS-a med skupinami ljudi z 
nižjim socio-ekonomskim statusom. Podobni vzorci so opaženi pri dostopu do izobraževanja, 
kjer so revni nesorazmerno prikrajšani. V Gani se recimo kažejo pozitivne korelacije med 
pojavnostjo revščine in neenakostjo v izobraževanju, pri čemer so še dodatno prikrajšane 
deklice in tisti, ki živijo na podeželju. Podobno velja tudi za druge države v regiji (Senadza, 
2012).  

Ohranjanje neenakosti v rezultatih dohodka, zdravja in izobraževanja je povezano s 
kompleksnimi mešanicami diskriminatornih družbenih norm. Problematična je visoka stopnja 
revščine in neenakosti, ki se nanaša na dostop do zdravstvenih in izobraževalnih storitev. 
Mnoge države v Podsaharski Afriki še vedno občutijo posledice ukrepov za zmanjševanje 
stroškov v izobraževanju in zdravstvenih storitvah, ki so se izvajale v osemdesetih in 
devetdesetih letih. To še posebej velja za podeželje, kjer so bili največji primanjkljaji, in za 
dekleta, ki se pogosto odpovedujejo izobraževanju, če si družine ne morejo privoščiti pošiljanja 
vseh svojih otrok v šolo (Ombati in Ombati, 2012). Izdatki za zdravstvene in izobraževalne 
storitve pogosto nesorazmerno dosežejo bogatejše prebivalstvo.  

Zdravstvena oskrba ter možnosti izobraževanja so na ruralnih področjih še bolj okrnjene kot v 
urbanih predelih. Denimo dostop do materinskega zdravstvenega varstva ima v urbanih 
območjih 77 % žensk, na ruralnih pa le 38 %. Na svetovni ravni skoraj polovica ljudi, ki živijo 
na podeželju, nima dostopa do ustreznih sanitarnih objektov, medtem ko se delež ljudi na 
urbanih območjih, ki nima ustreznih sanitarij, giblje okoli 18 %. Otroci iz podeželskih območij 
prav tako manj verjetno obiskujejo šolo kot otroci iz mestnih območij (Mukherjee idr., 2017). 
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Avtorja Ombati in Ombati (2012) definirata naslednje ovire, ki predvsem deklicam 
onemogočajo dostop do izobraževanja: 

1. Težava oddaljenosti od šole 

Eden glavnih dejavnikov, ki vpliva na udeležbo otroka v šoli, je oddaljenost šole od doma in 
varnost na poti do šole. V Podsaharski Afriki se večina šol nahaja na urbanih območjih, velika 
območja ruralnih regij pa so brez šol. Ponekod morajo učenci pešačiti dolge razdalje, kar je v 
povezavi s tamkajšnjo lakoto še posebno neugodno. Starši pogosto zaradi strahu pred 
ugrabitvami, posilstvi, nadlegovanji in drugimi zlorabami še posebno deklic ne želijo vpisati v 
oddaljene šole. V večini urbanih predelov Podsaharske Afrike so dekleta ob uporabi javnih 
prevoznih sredstev fizično in psihično nadlegovana (prav tam). 

2. Revščina  

Revščina je eden največjih faktorjev, ki povzroča neenakosti v izobraževanju. Ugotovljena je 
bila močna povezava med revščino in neenakostjo med spoloma v izobraževanju. Nezmožnost 
plačila šolnine, stroški šolske uniforme, obutve, prevoza v primerjavi z delom, ki bi ga otrok 
lahko opravil doma, pogosto otroke prikuje na dom in neobiskovanje šole. Delo, ki ga 
opravljajo doma, pa je predvsem vezano na deklice, ki že zgodaj prevzamejo skrb za 
gospodinjska opravila. Tako revščina bolj vpliva na deklice kot dečke, razlike med spoloma pa 
se razlikujejo glede na stopnjo revščine: bolj kot je območje revno, večja je razlika med spoloma 
(prav tam). 

 

Slika 3: Deklici, ki sta prevzeli del skrbi za gospodinjska opravila (osebni arhiv, 2017) 

3. Kulturne navade in običaji 

Dodatno vrzel med spoloma ustvarjajo kulturne navade in običaji. Sem spadajo denimo 
pohabljanje ženskih spolnih organov, ki je ponekod še vedno prisotno, otroško delo in zgodnje 
poroke, pri čemer vsi dejavniki bolj ogrožajo dekleta. Zgodnje poroke so prakticirane iz dveh 
razlogov, prvič zato, ker je s tem zagotovljena finančna podpora s strani moža, drugič pa zato, 
ker se tako izognejo nezakonski nosečnosti, ki bi utegnila očrniti celotno družino. Zgodnje 
poroke so označene kot bariere za nadaljnje izobraževanje, saj se od poročenih deklet pričakuje, 
da svoj čas namenjajo skrbi za dom in družino, ne pa izobraževanju. 

Dostop do izobraževanja pa je za dekleta lahko omejen tudi s strani tradicionalnih praks, ki se 
v nekaterih državah Podsaharske Afrike izvajajo. Na primer v Gani, Togu, Beninu in Nigeriji 
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veljata tako imenovani trokosi in voodoo praksi. Prva v dejanskem prevodu iz ganščine pomeni 
»sužnje Bogu«, zajema pa mlade nedolžne deklice, ki so poslane v svetišča, kjer odplačujejo za 
grehe in zlorabe svoje družine. V svetiščih skrbijo za zbiranje vode, kuhanje, čiščenje, 
kmetijska opravila, hkrati pa se dokaj hitro soočijo s spolnim nadlegovanjem duhovnikov. 
Ponekod je prisotna tudi stroga islamska praksa, imenovana purdah, ki deklicam in ženskam 
prepoveduje pojavljanje v javnosti in zunaj hiše, kar pa predstavlja oviro za udejstvovanje v 
šoli. V nekaterih regijah Podsaharske Afrike velik tabu predstavlja tudi menstruacija, poleg tega 
deklice v tem času pogosto manjkajo v šoli (prav tam). 

4. Delo otrok 

Delo otrok predstavlja veliko težavo za izobraževalni sistem, saj starši pogosto otroke obdržijo 
izven šole, da bi jim lahko pomagali pri delu, ali pa so otroci primorani kombinirati delo po 
šoli, kar je naporno in ne dopušča časa za učenje. Še posebno deklice so podvržene 
pričakovanjem družine. Otroci, ki se ne udeležujejo šolanja, so največkrat deklice, sirote, 
pripadniki etničnih manjšin in otroci ulice. Na ruralnih območjih Gane otroci za starše prenašajo 
hrano za prodajo v oddaljene trgovine, v Keniji delajo na farmah, v Nigeriji v nasadih 
kakavovca, v Eritreji pa denimo zbirajo les za kurjavo in vodo (prav tam). 

 

Slika 4: Mladoletni deček, ki v Gambiji dela kot avtomehanik (Milan Njenić, 2018) 

Nasilje nad ženskami 

Eno izmed ovir za premagovanje neenakosti v državah Podsaharske Afrike predstavljajo tudi 
konflikti in nasilje. Kadar posamezniki živijo v strahu pred nasiljem (bodisi resničnim ali 
zaznavnim), se zmanjšujejo njihove zmožnosti za prosto izbiro in dostop do izobraževanja, 
kasneje tudi dela. Ljudje se bojijo zapustiti svoje domove ali skupnosti, kar posledično omejuje 
delo, dostop do zdravstvenih storitev in šolanje. Še posebno to velja za dekleta in ženske. Starši 
se bojijo za fizično in spolno varnost hčera, zaradi česar dekleta ne obiskujejo šole (Pinheiro, 
2006). Ženske ter etnične in verske manjšine so bolj verjetno ogrožene z nasiljem, kar 
nesorazmerno omejuje njihove možnosti (Stewart, 2008). To lahko vodi v pomanjkljivosti pri 
dostopu do storitev in preživljanja, kar pa pušča trajne posledice, ki dušijo človeški potencial v 
primerjavi s tistimi področji, kjer tovrstnih konfliktov ni (prav tam). 

2.3.3.2 Revščina kot posledica razlik med spoloma 

Ljudje, ki živijo v takšni revščini, da spadajo na samo dno dohodkovne lestvice, so večinoma 
ženske in deklice. Finančno prikrajšanost pogosto spremljajo tudi druge oblike pomanjkanja, 
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ki vplivajo na družbeno gospodarsko mobilnost. Za vse regije je značilno, da je v skupinah ljudi 
z najnižjimi dohodki umrljivost otrok pred petim rojstnim dnem višja kot v ostalih dohodkovnih 
razredih. Ti otroci bolj verjetno trpijo zaradi kronične podhranjenosti. Razlike je moč opaziti 
tudi v verjetnosti za dokončanje osnovne šole, ki je večja za premožnejše otroke ter bolj za 
dečke kot deklice (Mukherjee idr., 2017). 

V socialnem kontekstu lahko govorimo o tako imenovani feminizaciji revščine, saj večino 
revnih ali izjemno revnih prebivalcev Afrike predstavljajo ženske. Različna stopnja revščine 
med ženskami in moškimi izhaja tudi iz omejenih sredstev, denimo v obliki zemljišč. Ženske 
imajo namreč veliko manj možnosti dostopa do podpore, recimo kreditnih sredstev, poleg tega 
pa so razlogi še v nepismenosti, zaradi česar je onemogočeno učenje spretnosti, ki bi jim odprle 
možnosti v kmetijstvu in večjo produktivnost na tem področju. Študije kažejo, da je v povprečju 
dohodek na moškega prebivalca približno 4x večji od dohodka na ženske prebivalke (African 
Development Bank Group, 2011, str. 14). Zaradi večjih možnosti izobraževanja za moške je le-
tem na voljo več, tudi več različnih delovnih mest. Delajo lahko kot vozniki, gradbeniki, 
mehaniki, ribiči, trgovci, med tem ko so ženskam na voljo delovna mesta v trgovinah na drobno 
ali kot gospodinje in uradnice. V raziskavi je 41 % moških in 60 % žensk dejalo, da niso imeli 
možnosti izobrazbe, velike razlike pa so tudi v plačah, in sicer moški za delo prejemajo tudi 
1,6x višje plačilo kot ženske (prav tam). 

2.3.3.3 Posledice neenakosti – prenos iz generacije v generacijo 

V finančno nehomogenih družbah je medgeneracijska mobilnost omejena. Raven izobrazbe, 
dohodka in zdravja staršev lahko močno vpliva na priložnosti, ki jih imajo njihovi otroci. Še 
posebno deklice in ljudje, ki živijo na podeželju, najbolj občutijo nizke ravni dostopa do 
kakovostnega izobraževanja in zdravstvenega varstva (Murkejee idr., 2017). 

2.3.4 DOSEGANJE ENAKOSTI MED SPOLOMA 

Afriške države so se na neenakost spolov odzvale z uvedbo zakonodajnih okvirov in institucij 
na regionalni, subregionalni in nacionalni ravni ter oblikovale ciljno usmerjene programe za 
zmanjšanje vrzeli v izobraževanju in zdravju. Hkrati so poskrbele za zagotavljanje finančnih 
sredstev, vendar problem neenakosti med spoloma še vedno obstaja. Glede zakoreninjenosti 
problema neenakosti spolov v Afriki je potrebno preučiti temeljne vzroke za njegovo pojavnost. 
Poročilo o človeškem razvoju za leto 2016 raziskuje politični program in ukrepe, ki so potrebni 
za pospešitev enakosti spolov in krepitev vloge žensk v Afriki. Ena ključnih ugotovitev je, da 
imajo ključno vlogo pri ohranjanju neenakosti med spoloma socialne institucije in norme. 
Obstaja na primer veliko dokazov, da imajo v državah z visoko neenakostjo med spoloma in 
prisotnostjo diskriminatornih socialnih institucij ženske slabše rezultate pri človeškem razvoju 
kot moški. Te diskriminatorne socialne ustanove omejujejo moč in status odločanja žensk v 
domovini, povečujejo svojo ranljivost do nasilja, vodijo v neenako skrb za otroke (favorizirajo 
sinove) in zmanjšujejo dostop žensk do udeležbe v politiki in javnem življenju (Human 
Development Report, 2016). 

Te ugotovitve kažejo, da je spoprijemanje s temeljnimi vzroki neenakosti med spoloma lahko 
koristno za izboljšanje življenja obeh, žensk in moških. V ta namen poročilo afriškega 
humanističnega razvoja predlaga petkratni pristop k doseganju trajnostnega človeškega razvoja 
s pospeševanjem enakosti spolov in krepitvijo vloge žensk. Ta pristop najprej preusmeri 
pozornost k enakosti spolov in krepitvi vloge žensk, drugič spodbuja močno vodstvo in 
odgovornost pri odpravljanju uničujočih socialnih norm v vseh svojih oblikah ter na vseh 
ravneh in tretjič poziva k strateškim odločitvam pri načrtovanju in pripravi proračuna, ki se 
odreka kratkoročnim prednostim dosedanjega sistema v korist naložb v smeri večje rasti. Prav 
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tako zahteva bolj prilagodljive, družbeno odzivne, reprezentativne institucije in boljše podatke 
za učinkovito odločanje. Spodbuja sodelovanje pri oblikovanju in izvajanju politik in pobud, 
usmerjenih na enakost spolov (Murkejee idr., 2017). 

Zagotavljanje, da ženske prejmejo iste gospodarske, socialne in politične priložnosti, pomeni 
pot do bolj vključujoče gospodarske rasti in človeškega razvoja. Pri tem je potrebno zagotoviti 
podporo pri sprejemanju pravnih reform, politik in programov za spodbujanje krepitve vloge 
žensk, podporo nacionalnih zmogljivosti za spodbujanje in povečanje udeležbe žensk in 
vodenje pri odločanju v gospodinjstvu, gospodarstvu in družbi, hkrati pa je potrebno okrepiti 
zmogljivost za izvajanje večsektorskih pristopov za ublažitev učinkov diskriminatornih 
zdravstvenih in izobraževalnih praks. Nazadnje je bistvenega pomena tudi podpora ženskam, 
da pridobijo lastništvo in upravljanje gospodarskih in okoljskih sredstev (Murkejee idr., 2017). 

2.3.4.1 Vloga pravnih in družbenih norm pri doseganju enakosti med 

spoloma  

Obstoječe pravne in družbene norme ter njihove interakcije imajo velik vpliv na enakost spolov 
in krepitev vloge žensk. Kažejo se kot dostop do gospodarskih storitev, zdravstvene oskrbe in 
izobraževanja. Afriške države in regionalna območja so vzpostavila širok nabor pravnih norm 
in zakonodaje, ki spodbuja enakost med spoloma. Težava pa ni v pravnih standardih, temveč 
pri zagotavljanju, da so standardi sprejeti in vključeni v nacionalne zakone in predpise ter da se 
izvajajo. To predstavlja vrzel med zakonskimi pravicami in pričakovanji na eni strani ter 
prevladujočimi praksami in vedenji, ki so utelešena v družbenih ter kulturnih normah, na drugi 
strani, kar predstavlja temeljni izziv za doseganje enakosti med spoloma in opolnomočenje 
žensk. Veliko družbenih norm je zelo pomembnih in predstavlja pozitivno vlogo pri ustvarjanju 
močne družine in družbe. Prevladujoče socialne norme in posledično vloge spolov, ki 
narekujejo različne položaje v družbi, preprečujejo napredek v smeri enakosti spolov (Africa 
Human Development Report, 2016).   

Vpliv družbenih norm, ki omejujejo ženske, imajo škodljive učinke tudi na moške in dečke, 
posledično pa na skupnost kot celoto, kar zavira doseganje višjega človeškega razvoja in 
družbam onemogoča, da bi uresničili svoj polni razvojni potencial. 

Africa Human Development Report (2016) predlaga 4 poti, ki bi pospešile doseganje enakosti 
med spoloma: 

- sprejetje pravnih reform, politike in programov za napredovanje krepitve vloge 
žensk; 

- podpiranje nacionalnih zmogljivosti za spodbujanje ter povečanje udeležbe in 
vodstva žensk pri odločanju doma, v gospodarstvu in družbi; 

- izvajanje večsektorskih dejavnosti oziroma pristopov za ublažitev posledic 
diskriminatornega ravnanja na področju zdravja in izobraževanja;  

- podpiranje žensk v smeri, da pridobijo lastništvo in s tem pravico do gospodarskega 
in okoljskega upravljanja s sredstvi. 

Na ta  način bi ženske prejele enake gospodarske, socialne in politične priložnosti, s čimer lahko 
vlada zagotovi njihovo enakost oziroma omogoči napredek pri gospodarski rasti in človeškem 
razvoju. Takšen razvoj vključuje vse svoje državljane in je zasnovan dolgoročno ter trajnostno.  

Kljub razširjenemu priznanju pravic ženskam in koristi, ki posledično nastajajo, neenakost med 
spoloma ostaja. Vrzeli med moškimi in ženskami predstavljajo veliko oviro na področju 
gospodarske in socialne preobrazbe, ki je še vedno cilj večine afriških držav. Indeksi kažejo na 
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precejšnjo neenakost spolov v skoraj vseh afriških državah. Razlike med spoloma v 
dohodkovnih in neizmerljivih razsežnostih pomenijo, da ženske pogosteje doživljajo rezultate 
človeškega razvoja kot moški. V povprečju afriške ženske dosegajo le 87 % razvoja napram 
moškim (Africa Human Development Report, 2016).   

Povezavo med enakostjo spolov in človeškim razvojem Africa Human Development Report 
(2016) opredeljuje na treh področjih: 

1. Gospodarsko področje: bolj produktivno delo doma in na trgu 

Eden izmed ključnih dejavnikov enakosti med spoloma opredeljuje ženske na delovnih mestih 
in njihovo odločanje na ekonomskem področju. Tovrstne neenakosti v Afriki najdemo v smislu 
dostopa do gospodarskih sredstev, dostopa do delovnega mesta, podjetniške priložnosti ter 
možnosti uporabe naravnih virov in okolja. Poleg tega je verjetneje, da bodo ženske zasedale 
ranljivejša zaposlitvena mesta s šibkimi ureditvami in omejeno socialno zaščito, kar vodi v 
zaposlovanje žensk v neformalnem gospodarskem sektorju. Iz podatkov anketnih vprašalnikov 
med letoma 2004 in 2010 je očitno, da je v neformalnih sektorjih v Podsaharski Afriki 
zaposlenih 66 % žensk. Povečana udeležba žensk na trgu dela ni pomenila večjih priložnosti za 
visoko plačana delovna mesta. Razlika med plačilom moških in žensk na področju kmetijstva 
na območjih Podsaharske Afrike je ocenjena na 30 %. To pomeni, da za enako delo v 
predelovalnih storitvenih in trgovskih dejavnostih moški zaslužijo 1 $, ženske pa 70 centov. Na 
razlike v zaslužku med ženskami in moškimi sicer vplivajo parametri, kot so starost, vrsta dela, 
izobrazba, starševstvo in zakon (prav tam).  

Ker družbene norme in prepričanje v Afriki še vedno narekuje, da je glavna odgovornost žensk 
in deklic oskrba in delo na domu, slednje v povprečju porabijo dvakrat več časa za neplačano 
delo kot moški. To zajema oskrbo otrok in starejših, kuhanje, čiščenje in pridobivanje vode. V 
Podsaharski Afriki 71 odstotkov bremena zbiranja vode za gospodinjstva pade na ženske in 
dekleta. Ker se gospodarski položaj žensk izboljšuje, se posledično tudi ekonomski položaj 
celotnih družin (prav tam). 

Lastništvo nepremičnine predstavlja pomembno polje pravičnosti in možnosti za ženske pri 
pridobivanju kredita oziroma dostopu do drugih oblik sredstev. Pomanjkanje dostopa do 
zemljišč lahko afriške ženske oropa pomembnega gospodarskega orodja za izboljšanje 
njihovega preživljanja (prav tam). 

2. Družbeno in okoljsko področje: boljše zdravstvo, izobraževanje, izogib nasilju nad 
ženskami, trajnostna raba okoljskih virov 

Socialne razsežnosti enakosti spolov, ki zajemajo področje zdravja in izobraževanja, so ključne 
determinante enakosti med spoloma in opolnomočenja žensk. Na splošno neenakost med 
spoloma na področju socialnih storitev pomeni manj možnosti za ženske, posledično pa zavira 
razvoj oziroma napredek celotne družbe. V zadnjem desetletju so številne afriške države sicer 
napredovale na področju zdravstva, izobraževanja in drugih socialnih storitev, dekleta in ženske 
imajo več dostopa do izobraževanja na vseh ravneh, dosegajo boljše zdravje, višjo življenjsko 
dobo in večjo varnost pri rojevanju potomcev. Kljub temu pa se mnoge ženske soočajo s hudimi 
pomanjkljivostmi v njihovem zdravju zaradi dejavnikov, kot so poroka v mladosti, spolno in 
fizično nasilje ter visoka umrljivost mater. Spekter nasilja, ki prizadene ženske, vključuje 
nasilje v družini, nasilje s strani partnerja, spolno nasilje, pohabljanje spolnih organov, 
ustrahovanje in grožnje. Kar zadeva izobraževanje, je bila pri vpisu v osnovno šolo skoraj 
dosežena enakost med spoloma, vendar pa je diskriminacija še vedno prisotna v sekundarnem 
in terciarnem izobraževanju. Razlogi, zakaj otroci ne obiskujejo šole, niso vezani na spol, 
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ampak so pogosto povezani z revščino, etnično pripadnostjo, socialno izključenostjo, 
oddaljenostjo od šole, nesrečami, pomanjkanjem osnovnih zmogljivosti in slabo kakovostjo 
izobraževanja. Te ovire pogosto ustvarjajo še večje pomanjkljivosti v priložnostih za 
izobraževanje (prav tam). 

3. Politično področje: enakopravnost pri odločanju in dodelitvi pomoči 

Še ena ključna gonilna sila pri napredovanju spolov je enakopravna vloga žensk pri političnem 
udejstvovanju. Politična participacija žensk in zastopanje pri upravljanju že dolgo veljata za 
ključna kazalnika splošne ravni učinkovitosti javnega sektorja v državi. Več kot je žensk 
vključenih v politiko in zasedajo mesta vodstvenih položajev, manj verjetno so pravice, 
prednostne naloge, potrebe in interesi žensk zanemarjeni oziroma utišani. Dosežen je bil velik 
napredek pri udeležbi žensk na gospodarskem področju tako javnega kot tudi zasebnega 
sektorja. Nekatere države uspešno volijo ženske na mesta v parlamentu in drugih izvoljenih 
uradih, vendar kljub temu obstoječe družbene in politične strukture še vedno prepovedujejo 
polni potencial žensk pri oblikovanju nacionalne in lokalne ekonomske, socialne ter politične 
agende. Poleg napredka v politiki so ženske napredovale tudi na področjih, kot so javna uprava, 
sindikati in zasebni sektor, ampak tudi tu je napredek pri doseganju enakosti spolov še vedno v 
zaostanku zaradi kombinacije političnih, gospodarskih in socialnih odpornosti na spremembe. 
Čeprav se dosega napredek, se delež žensk v podjetjih še vedno giblje med 7 in 30 odstotki. 
Mirovni procesi so tudi eden glavnih razlogov za uveljavljanje moči in vpliva žensk. V zadnjem 
desetletju je vloga žensk pri reševanju konfliktov in izgradnji miru napredovala, s tem pa 
narašča priznanje, da morajo biti ženske sestavni in formalni del vseh mirovnih pogajanj (prav 
tam). 

2.3.4.2 Politični pristopi k obravnavanju neenakosti med spoloma   

Afriške vlade so uporabile vrsto političnih in programskih pristopov za obravnavo neenakosti 
med spoloma. Večina afriških držav je sledila mednarodnim smernicam z ustanovitvijo 
institucij za napredovanje žensk. Vlade so začele uporabljati različne vrste programov socialne 
zaščite (vključno z denarnim prenosom in subvencijami) za spodbujanje enakosti spolov in 
posledično zmanjševanje revščine, še vedno pa je veliko prostora za povečanje števila denarnih 
nakazil in za programe socialnih storitev, ki bi imeli neposreden vpliv na izboljšanje 
gospodarske in socialne blaginje za ženske. Ti programi zajemajo na primer plačan porodniški 
dopust, zagotavljanje otroškega varstva in nekatere oblike dohodkovne podpore za neplačano 
delo žensk, ki se po navadi odvija doma. Podobno tudi pravno okolje poudarja dejstvo, da so 
bolj učinkovite spolno nediskriminatorne delovne institucije, družinam prijazne politike in 
delovna okolja ter da bi takšni standardi lahko veliko prispevali k zmanjšanju ekonomskih in 
socialnih pomanjkljivosti za ženske (Africa Human Development Report, 2016).   

Za pospeševanje doseganja enakosti med spoloma Africa Human Development Report (2016) 
priporoča nekaj ključnih smernic, ki zagotavljajo strateški okvir in akcijski načrt za ukrepanje 
ter celovit pristop k obravnavanju neenakosti med spoloma. Predlagane so štiri široke smeri 
politike in smernice za pospeševanje enakosti spolov: 

1. podpora pri sprejemanju pravnih reform, politike in predpisov za napredovanje 
opolnomočenja žensk z zakoni in predpisi, politiko in programi, ki zagotavljajo enake 
možnosti za vse, ne glede na spol. 

2. Povečanje udeležbe žensk pri odločanju in vodenju tako doma kot tudi v družbi. V zvezi s 
tem se morajo javne in zasebne institucije zavezati, da med spoloma ne bodo izvajale 
razlikovanja.  
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3. Izvajanje večsektorskih pristopov za ublažitev učinkov diskriminatornih zdravstvenih in 
izobraževalnih praks lahko ustvarja sodelovanje v celotnem okolju ministrstva ter z 
zasebnim sektorjem in civilno družbo.  

4. Podpora ženskam, da pridobijo lastništvo in možnosti upravljanja z gospodarskimi in 
okoljskimi sredstvi. 

2.3.4.3 Izobraževalni pristopi k zmanjševanju neenakosti med spoloma 

Spolno zaznamovanim vlogam in pričakovanjem so otroci v Afriki izpostavljeni že v zgodnjem 
otroštvu. Dejavnosti, h katerim jih usmerjajo starši in učitelji, ter izbira igrač temeljijo na tem, 
ali gre za deklico ali dečka. Skozi takšno socializacijo otroci razvijajo samopodobo, osebne 
vrednote ter odnose z ljudmi okoli sebe. V tej fazi se vzpostavijo tudi stereotipi, ki imajo 
dolgoročen učinek na to, kako se otroci zavedajo svoje vloge in položaja v družbi, ki sta v 
takšnih primerih spolno zaznamovana (Murru, Nawa-Chimuka, Vandenbosch in Doroba, 
2017). 

Večina ukrepov v smeri odpravljanja razlik med spoloma se izvaja med mladostniki in 
odraslimi, novejše raziskave pa kažejo, da bi bilo smiselno preventivne ukrepe izvajati v 
starosti, ko otroci začnejo graditi svojo spolno identiteto, kar je med 3. in 5. letom starosti. 
Predšolska leta in obdobje zgodnjega izobraževanja imajo tako potencial za kritično 
obravnavanje pogleda na spol. Če družina in učitelji širijo prepričanje, da so razlike med 
spoloma še vedno prisotne in potrebne, bodo otroci stereotipe ponotranjili (Murru idr., 2017). 

Predšolski vzgojitelji lahko otrokom pomagajo razviti pozitiven občutek lastnega spola. Toda 
vzgojitelji v zgodnjem otroštvu pogosto niso usposobljeni za prepoznavanje in boj proti 
stereotipom ter predsodkom o spolih, zato pogosto nevede postavljajo temelje za razlikovanje 
med spoloma učencev. Ustrezen pristop učiteljev v zgodnjem obdobju izobraževanja je lahko 
učinkovit način, s katerim vplivamo na otroke v zgodnjih letih. Začetne spolne normiranosti je 
mogoče izpodbijati oziroma okrepiti ravno v zgodnjem otroštvu. Spolno odzivna pedagogika 
za zgodnjo vzgojo otrok naj bi tradicionalne vzorce in vloge, formirane na podlagi spola, 
preprečevala, kar pa je velikega pomena še posebno v Afriki. Učitelji, ki poznajo dejavnike, ki 
vplivajo na spolno identiteto in stereotipni razvoj in ki razumejo aktivno vlogo otroka pri 
oblikovanju spolne identitete, lahko učinkovito preprečijo in nevtralizirajo pristranskost spolov 
v svojih učilnicah ter poskušajo preprečiti oblikovanje stereotipov o deklicah oziroma dečkih. 
Tako obstaja velika potreba po poklicnem razvoju učiteljev na področju spolno nevtralne, 
spolno občutljive in spolno odzivne predšolske vzgoje. V Zimbabveju, Ruandi in Južni Afriki 
delujejo skupine, ki razvijajo tako imenovano spolno odzivno pedagogiko za zgodnjo vzgojo 
otrok oziroma Gender-responsive pedagogy for early childhood education. Cilj spolno odzivne 
pedagogike za zgodnjo vzgojo otrok je, da lahko vzgojitelji otrok v zgodnjem obdobju 
podpirajo otroke, da dosežejo svoj polni potencial in ne smejo biti omejeni s pričakovanji glede 
na spol. Strategije se usmerjajo predvsem na strokovni razvoj učiteljev. Dolgoročni cilj je izogib 
omejenosti poklicnih možnosti za moške in ženske. Ključ do te rešitve je kakovostno 
izobraževanje, ki tako deklicam kot dečkom zagotavlja razvoj sposobnosti, ki jim omogočajo 
ekonomsko produktivno življenje (Murru idr., 2017). 

2.4 GAMBIJA 

Gambija je majhna država v Zahodni Afriki, v kateri je raven izobrazbe prebivalcev zelo nizka, 
posledično pa se srečujejo tudi z nizko stopnjo pismenosti. Države v Zahodni Afriki veljajo za 
najrevnejše na svetu, izobraževanje pa predstavlja pomemben del razvoja in izhoda iz revščine 
(Čavka, 2007). Večinski del prebivalcev Gambije je muslimanske veroizpovedi. Število 
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prebivalcev je 1,75 milijona, uradni jezik pa je angleščina, saj je bila od leta 1965 dalje Gambija 
britanska kolonija. Glavne gospodarske panoge so kmetijstvo, turizem, ribištvo ter trgovina in 
storitve. Stopnja revščine je bila z nacionalno raziskavo gospodinjstev leta 2003 ocenjena na 
61,2 %, pri čemer je revnih 68 % prebivalcev podeželja in 40 % prebivalcev mestnega okolja. 
Revščina v državi se sicer opisuje kot problem podeželja, a je tudi v mestnih področjih v porastu 
(African Development Bank Group, 2011). 

Gambija sodi med države z nizkim indeksom človeškega razvoja. Podatki iz leta 2015 jo 
uvrščajo na 173. mesto izmed 188 držav, HDI je 0,452, IHDI pa 0,302 (Human development 
index, 2015).  

2.4.1 RELIGIJA 

Religija je bila vedno pomembna komponenta v življenju Gambijcev. 90 % populacije je 
islamske veroizpovedi, 8 % kristjanov in 2 % pripadnikov avtohtonih (indigenih) verovanj. Ne 
glede na to, da je večina prebivalcev muslimanov, je v Gambiji od nekdaj vladala velika verska 
strpnost in harmonija med različnimi verstvi.  

Proti koncu leta 2015 je predsednik Yahya Jammeh na državni televiziji Gambijo razglasil za 
islamsko državo in dejal, da si Gambija ne more privoščiti krščanske zapuščine kolonije, ker je 
večina prebivalcev muslimanov. Ta vladna napoved Gambije kot islamske države je prinesla 
različna vprašanja in dvome: kakšna bo narava islamske države, pod kakšno sodno oblastjo bo 
Gambija vladala, kaj se bo zgodilo s prebivalci drugih veroizpovedi in podobno. Islamske 
države namreč po večini delujejo kot teokracije, kjer šeriatsko pravo nadomešča civilno pravo. 
Tudi skupine, ki se borijo za človekove pravice, na primer Amnesty International in Human 
Right Watch, so opozarjale, da takšna politično motivirana strategija izrablja islam za dosego 
osebnih (predsednikovih) ciljev, pri čemer se poslužuje tudi nasilnih sredstev, na primer 
pridržanja in usmrtitve svojih nasprotnikov (Sanneh, 2017). 

2.4.1.1 Islamizacija 

Prebivalci Gambije so bili islamizaciji sicer izpostavljeni že večkrat. Prvi vali so bili vodeni s 
strani ekstremnih islamskih klerikalcev, že dolgo preden je na oblast stopil Jammeh. Skrajneži 
so Gambijce prisilili v spreobrnitev s pomočjo džihada. Določeni posamezniki (Foday Sillah, 
Foday Kaba Dumbuya, Musa Mollah, Alpha Moloch in Ma-Ba Jah) so vodili sveto vojno v 
Gambiji in bili uspešni pri spreobrnjenju velikega deleža prebivalcev iz tradicionalnih verovanj 
v islam, kljub temu da so se nekateri upirali celo s samomori (v 1850-ih se je ljudstvo vasi 
Jagneer islamizaciji uprlo tako, da so raje skočili v vodnjak in izgubili življenje, kot da bi se 
spreobrnili). 

Drugi val islamizacije se je pojavil pod vodstvom islamskih sekt, ki so vladale v Gambiji več 
desetletij. V Gambiji je v primerjavi z drugimi deli sveta podpora sektam znotraj islama sicer 
izredno majhna, saj se večina Gambijcev ne opredeljuje do nobene sekte. Skupine, kot so 
Tijania, Quadria, Mouride in Ahmadya, so kljub temu sprožile islamizacijo v Gambiji. Njihovo 
delovanje je omogočilo, da so sekte našle mesto v identiteti in kulturi Gambijcev, tradicionalne 
norme, vrednote in prepričanja pa so bledela. 

Tretji val je prišel pod okriljem gibanja, imenovanega Markass gibanje, ki je pravzaprav 
delovalo pod vplivom večjega gibanja Wahhabi. Šlo je za izobraženo skupino ljudi, ki so se o 
islamu učili v Savdski Arabiji in drugih delih srednjega vzhoda (večinoma prejemniki 
štipendij). Njihov namen je bil oplemenititi strogost in čistost islama, kar je pomenilo 
zavračanje tradicionalnih prepričanj avtohtonih religij. Gibanje je prepovedovalo vse kulturne 
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norme in vrednote v Gambiji, njihov cilj pa je bil zavreči tradicionalno šolanje in pogoste 
tradicionalne prakse. Geslo te nove, ozko usmerjene ideologije je bilo »oživitev resničnih načel 
islama« (ang. Reviving the true tenets of Islam). Ta veja islama je spodbudila svoje privržence 
k interpretaciji svetih knjig za lastno voljo in razumevanje. Vsak, ki tem načelom ni sledil, pa 
je bil prepoznan kot nevernik, zaradi česar je bila dovoljena odtujitev njegovega premoženja. 
V okviru tega puritanskega prepričanja si ženska in moški ne smeta seči v roko, v kolikor nista 
bližnja sorodnika, ženske morajo slediti določenim zapovedim glede oblačenja, zakrivanja 
glave in telesa pred razkazovanjem. Vse forme socialnega druženja moških in žensk, kjer je 
vključena glasba, so močno kritizirane in videne kot grešne, kulturne tradicije, kot na primer 
»naming ceremony« (imenovalno praznovanje – veliko slavje, na katerem oče izbere ime za 
otroka), festivali in inicializacije, so smatrane kot »haram«, kar je arabska beseda za grešno, 
zveze neporočenih moških in žensk ter vse oblike romantike so neprimerne in naj bi vodile v 
pekel. Ekstremistična islamska ideologija, vodena s strani Markass, ni pretresla le osnovnih 
načel islama, pač pa tudi tradicionalne norme in vrednote. Kulturo, ki je bila prej osnova 
Gambije, je začel nadomeščati islamistični ekstremizem. Gambijski prebivalci so se temu 
upirali, zato je bila prevlada skupine Markass otežena. Njihova populacija se je skozi čas 
drastično zmanjšala, še vedno pa so v Gambiji in delujejo v izolaciji.  

Četrti val islamizacije predstavlja oblikovanje Vodilnega islamističnega urada (Supreme 
Islamic Council) s strani vlade, ki deluje kot osrednje telo, ki usklajuje vse islamske 
organizacije v državi. Kljub temu da je Gambija sekularna država, je bila omenjena institucija 
ustanovljena in podane so ji bile številne moči za regulacijo vseh aktivnosti, nanašajočih se na 
islamsko izobrazbo ter molitve v državi. Ustanovitev urada je bil začetek politično motivirane 
strategije Zavezništva za patriotsko preusmeritev in gradnjo vlade (Alliance for patriotic 
reorientation and construction government), s ciljem transformacije Gambije v teokratsko 
vladavino. Islam, kot prevladujoča religija v Gambiji, je bil uporabljen kot ključ za preganjanje 
političnih nasprotnikov, pri čemer velja izpostaviti vladno samovoljno usmrtitev 9 zapornikov 
leta 2012, kar je bilo podprto s strani Vodilnega islamističnega urada. Vpleteni so to gledali kot 
prakso, ki je s strani islama sprejemljiva, kljub temu da zaporniki niso bili obravnavani s strani 
islamskega prava (Sanneh, 2017). 

Podobna težava se je zgodila na nacionalni dan molitev konec ramadana (muslimanskega 
svetega meseca postenja), ko je vlada zasledovala svojo politično agendo z uporabo moči urada. 
Urad, kontroliran s strani vlade, je dovolil le en dan za takšne molitve, nasprotoval pa je vsem, 
ki so molili na drug dan, kot je bil določen. Ta politika je bila vsiljena vsem islamskim 
voditeljem (imamom). Tistim, ki niso želeli sodelovati, je bila odvzeta prostost, tisti, ki pa so 
skušali pobegniti tem navodilom, so končali v izgnanstvu. Podobno je leta 2013 vlada 
spremenila delovne dneve v tednu, skrajšala delovnik na čas od ponedeljka do četrtka, saj petek 
predstavlja dan, rezerviran za molitve. Ta odločitev je bila skladna s prakso večine ostalih 
islamskih držav, kar nakazuje na očitno spreminjanje države iz sekularne v islamsko. Vsi zgoraj 
omenjeni dogodki zadnjih 20 let nakazujejo očitno namero po transformaciji Gambije (Sanneh, 
2017). 

2.4.2 POLITIČNA SITUACIJA 

Gambija je bila nekoč kolonija Velike Britanije. Britanci so leta 1816 zasedli glavno mesto 
Banjul, ki je služil kot strateška točka za opuščanje čezoceanske trgovine s sužnji. Neodvisnost 
od Britanije je Gambija dosegla leta 1965 s takratnim prvim predsednikom Dawdom Kairabom 
Jawarom. Njegovo vladanje je trajalo 22 let do prihoda predsednika Yahye Jammeha, 22. julija 
1994, ki je predsedniško mesto ravno tako zasedal dobri dve desetletji, do decembra 2016. V 
vseh pogledih so bile predsedniške volitve leta 2016 zgodovinskega pomena, kar je 
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predstavljeno tudi v nadaljevanju. Predsednik Jammeh je izgubil na volitvah in kasneje odšel v 
izgnanstvo (Sanneh, 2017).  

Dawda Kairaba Jawara, ki je na oblast prišel leta 1970, je bil sicer spoštovan zaradi delovanja 
na področju človekovih pravic, a je bil hkrati tudi obtožen široke korupcije, zato je leta 1992 z 
vojaškim udarom na oblast prišel Yahya Jammeh (skupaj s še tremi člani Gambijske nacionalne 
vojske – Gambia national army – GNA). Gambijsko ljudstvo je bilo sprva navdušeno nad novim 
vodstvom, saj je to pomenilo novo upanje za razvoj države in konec korupcije. Leta 1996 je bil 
Yahya še uradno izvoljeni predsednik. Že tri mesece po pridobitvi položaja je novinarje, ki so 
pisali negativno o novem režimu, izključil in obtožil. Nadalje je tudi organizacije, ki so 
spregovorile o njegovem obnašanju, nadlegoval preko Nacionalne obveščevalne agencije 
(National intelligence agency – NIA), s pomočjo katere je uspešno ustvaril kulturo tišine (t. i. 
»culture of silence«) pri Gambijcih, ki od takrat dalje niso upali svobodno izražati svojega 
mnenja in pogledov. Od leta 1997 dalje je bila vlada vodena s strani Zavezništva za patriotsko 
preusmeritev in gradnjo (Alliance for patriotic reorientation and construction – APRC), ki je 
nadomestila prvotni Vladajoči urad oboroženih sil (Armed forces provisional ruling council - 
AFPRC) in je za mnoge pomenila le spremembo imena ne pa osnove. Z nastopom APRC se je 
vse bolj represivna situacija v Gambiji le še stopnjevala: novinarji so bili nadlegovani, vsi 
nasprotniki in bivši politiki pa so bili aretirani, grožnja z aretacijo je pretila tudi vsem nevladnim 
organizacijam. Kljub temu da je bila Gambija pravno svobodna država, v praksi ni bilo tako. 
Represivno okolje, ustvarjeno s strani Jammeha, ni dopuščalo prostora za politične nasprotnike 
in civilno družbo.  

Pomembno je že samo dejstvo, da Jammeh oblasti ni prevzel z volitvami, pač pa s pomočjo 
vojaškega udara. Njegov uspeh na nadaljnjih volitvah je bolj kot odobritev ljudstva simboliziral 
srečo in Alahovo odobritev (Jammeh je namreč govoril, da bo Alah odločil, ali bo na volitvah 
zmagal ali izgubil). Prepričanje o Alahovi vpletenosti so še nadalje okrepili verski voditelji in 
vrhovni islamski svet, ki je skozi svoje pridige prinašal idejo, da je oblast vladanja ljudem 
posredovana od samega Boga. Ljudstvo je verjetno pristajalo na vse opisano zaradi svoje velike 
religioznosti in strahu pred maščevanjem Boga. Tako si niso upali dvomiti v Jammehovo 
politiko in vlada je imela prosto pot pri uveljavitvi marsikatere nevladne in sporne politike.  

Od trenutka, ko je prišel na oblast, je Jammeh učinkovito manevriral med avtoritarnostjo in t. i. 
demokracijo. Pri analizi Jammehove vladavine se zdi, da površinski volilni proces Gambije 
sicer izpolnjuje demokratične zahteve: Gambija ima vsakih pet let večstrankarske volitve, nova 
ustava je bila sprejeta na referendumu, volilna udeležba v Gambiji je visoka (446.541 
registriranih volivcev leta 1993) in do glasovanja so upravičeni vsi državljani starejši od 18 let. 
Vendar pa so pogoji demokratične participacije pomanjkljivi glede na pravila demokracije in 
kažejo tipične značilnosti volilnega avtoritarizma. Prvič, medtem ko je Jammeh ponovno 
uvedel večstrankarsko politiko med volitvami leta 1996, je v odloku št. 89 zavestno izključil 
narodno napredovalno stranko (PPP) ter dve drugi glavni opozicijski stranki – Stranko državne 
konvencije (National Convention Party – NCP), pod vodstvom nekdanjega predsednika 
Jaware, in Ljudsko stranko (People's Party – PP). Poleg tega je odlok št. 89 izključil vsako 
osebo, ki je imela mandat (predsedniški, podpredsedniški ali ministrski) od leta 1965 do leta 
1996. Po Jammehovem komentarju naj bi bil ta odlok uveden za kaznovanje vseh nekdanjih 
politikov, ki so sodelovali v korupciji, vendar je v resnici izključeval vse glavne opozicijske 
stranke in pomembne osebnosti, ki bi utegnile negativno vplivati na volitve. Poleg tega so bili 
zagovorniki opozicije zastraševani in celo napadeni, zaradi česar so mnogi zavrnili sodelovanje. 
Mediji so bili pod strogim nadzorom in ustrahovani s strani države (Gutjahr, 2018). Jammeh je 
uvedel nove zakone tudi na področju nadzora nad volilnim postopkom. S pomočjo svoje 
nacionalne skupščine je sprejel vrsto zakonov, ki določajo pogoje za kandidiranje na volitvah, 
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na primer starostna meja ter plačilo za vsako novo ustanovljeno stranko (1 000 000 dalasijev, 
kar znaša med 17 540 in 18 180 €, odvisno od vrednosti menjalnega tečaja). Zakoni so bili 
oblikovani tako, da bi zlahka oškodovali opozicijske stranke (Sanneh, 2017). 

Dejstvo je tudi, da je Jammeh državna sredstva koristil sebi v prid. Povečal je takse in obveznice 
za zasebne časopise, zaradi česar je aprila 2016 tudi prišlo do demonstracij. Obseg časopisne 
izdaje je zaradi nizke pismenosti v Gambiji sicer omejen, obstojijo pa zasebne radijske postaje, 
preko katerih so državljani lahko spremljali dogajanje. Številni novinarji, ki so tam delovali, so 
bili ponoči aretirani, deležni smrtnih groženj in podvrženi nadzoru Nacionalne obveščevalne 
agencije, v kolikor so kritizirali vlado. Tudi določene internetne strani, na primer The Gambia 
echo and freedom, spletni časopis, ki so ga pisali gambijski prebivalci v izgnanstvu, so bile 
blokirane. Jammeh je odpustil okrožne voditelje in visoke uradnike ter na njihova mesta zaposlil 
svoj krog ljudi, s čimer je skrbno nadziral državo. Kljub temu da imajo Gambijci vse 
državljanske pravice, so bili številni pridržani brez sojenja, pravni postopki se niso upoštevali, 
uporaba sile je bila samovoljna in tako se je izkazalo, da vlada v resnici ne upošteva in spodbuja 
ustavnih pravic. Jammeh je svoj položaj obvladoval z izjemnim manipuliranjem, nadzorom in 
spremljanjem, njegov režim pa je bil značilen primer volilne avtoritarnosti (Gutjahr, 2018). 
Jammeh se je močno opiral na politični islam in namerno oslabil demokratične institucije, ki bi 
utegnile njegovemu vodstvu predstavljati grožnjo. Delovanje vseh vladnih uradov je strogo 
nadziral ter vzpostavil monopol nad celotnim javnim redom. Avtor Sanneh zapiše, da je bil 
klasičen primer vladarja, ki vlada pod geslom »Jaz sem država in država sem jaz« oziroma »I 
am the state and the state is me« (Sanneh, 2017). 

2.4.2.1 Predsednikovi nasprotniki 

Jammeh je v preambuli volitev leta 2016 razjezil različne verske in etnične skupine, saj je 
novembra 2015 v Brufutu izjavil, da je Gambija islamska država. Za kristjane je bila odločitev 
predsednika precej neugodna in krščanska skupnost se je počutila ogrožena kot manjšina. Eden 
od članov krščanskega sveta je pojasnil, kako so se kristjani bali, da niso več "prvovrstni 
državljani" in da bodo zaradi tega njihove pravice omejene. Razglasitev Gambije kot islamske 
države je zbližala prebivalstvo in tako so organizirali nacionalni dan molitve za vse kristjane v 
Gambiji, 19. novembra 2016. To služi kot pomemben pokazatelj, da je Jammeh izgubil podporo 
te manjšine. Kljub temu da kristjani predstavljajo le 5 % gambijske populacije, je to pomembna 
skupina v Gambiji in njihova združitev z organiziranjem nacionalnega dneva molitve je 
delovala kot pomembna zoperstavitev predsedniku. Jammeh je poleg krščanske skupnosti 
izločil tudi Mandinko, največjo etnično skupino v Gambiji, ki ji je pripadal nekdanji predsednik 
Jawara. 3. junija 2016 je šel celo tako daleč, da je Mandinka ljudstvo označil za sovražnike, 
tujce, ter jim grozil, da jih bo pobil. S to izjavo je proti sebi združil še eno veliko skupino, saj 
predstavljajo približno 40 % prebivalstva. Do želje po spremembah so pripeljali tudi visoka 
stopnja brezposelnosti mladih, gospodarski obup in splošno pomanjkanje priložnosti za razvoj. 
Omenjene pomanjkljivosti povzročajo veliko migracij tako iz podeželja kot tudi mestne obale. 
Mnogo je prebivalcev, ki si prizadevajo prečkati Sredozemsko morje in najti pot do Evrope. 
Nezakonitemu priseljevanju je v Zahodni Afriki sicer težko slediti, vendar je dejstvo, da iz 
Gambije kot najmanjše afriške države odide sorazmerno največje število migrantov (Gutjahr, 
2018). 

Eden izmed zelo pomembnih dogodkov, s katerim si je Jammeh prislužil veliko nasprotnikov, 
se je zgodil 14. aprila 2016. Aktivist Združene demokratske stranke (United democratic party 
– UDP) Solo Sandeng je vodil javni protest, v katerem je sodelovalo več kot 25 aktivistov, ki 
so zahtevali volilne reforme. Gambijska policijska intervencijska enota (Police intervention 
unit – PIU) je protest prekinila ter prijela več kot 20 demonstrantov in nekaj drugih navzočih. 
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Solo je bil aretiran ter tako močno pretepen, da je v priporu umrl. Kasneje je podoben protest 
organiziral Ousainou Darboe, tudi vodja UDP in hkrati nasprotnik Jammeha, saj je na volitvah 
kandidiral proti njemu ter bil ravno tako aretiran skupaj z drugimi protestniki. Njihovi 
privrženci so na to odgovorili z dodatnim zborom, ki je ponovno sprožil val aretacij. Skupno je 
bilo tako v aprilu in maju aretiranih več kot 90 ljudi, ki so sodelovali na miroljubnih protestih. 
Jammeh je aretacije opravičeval s tem, da demonstranti niso posedovali ustreznih dovoljenj, 
zaradi česar je bilo njihovo početje nezakonito (Gutjahr, 2018). 

Smrt Sola Sandenga in aretacija Ousainoua Darboa je spodbudila sedem opozicijskih strank k 
združitvi in oblikovanju koalicije. Kar jim poprej ni uspelo, jim je v letu 2016. Do konca oktobra 
so opozicijske stranke izvolile Adama Barrowa kot vodjo koalicije in predsedniškega 
kandidata, ki je zamenjal Darboa. Barrow je novembra odstopil od UDP, saj je zastopanje dveh 
političnih strank neskladno z volilnimi pravili. Leta 2016 je tako na volitvah nastopil kot 
neodvisni kandidat (Gutjahr, 2018). 

2.4.2.2 Volitve 2016 

1. decembra 2016 so Gambijci volili novega predsednika. Jammehova stranka je izgubila proti 
nasprotni koaliciji in to je bilo največje presenečenje v gambijski politični zgodovini od 
osamosvojitve dalje (Sanneh, 2017). 

Volitve 2016 so bile od predhodnih drugačne v tem smislu, da ni šlo za glasovanje za določeno 
stranko, pač pa za ali proti Jammehu. Predsednik je seveda deloval v prid temu, da bi na volitvah 
zmagal: možnosti oglaševanja opozicijske stranke so bile okrnjene, saj je obdobje oglaševanja 
trajalo le en teden v novembru, organizirana pa je bila predsedniška turneja po državi, s katero 
je Jammeh promoviral svojo kandidaturo (Gutjahr, 2018). 

Adama Barrow je postal zmagovalec predsedniških volitev 2016 s 45,5 % glasov in tako 
premagal Jammeha (36,7 %). Na veliko začudenje vseh je Jammeh poraz sprejel, celo poklical 
nasprotnika in mu čestital. Teden kasneje (9. decembra) pa je Jammeh odstopil od svojih besed 
in izjavil, da je na volitvah prišlo do "nesprejemljivih nepravilnosti" ter da zahteva nove sveže 
in pregledne volitve. S to napovedjo je Jammeh Gambijo postavil v politično krizo in razširilo 
se je široko gibanje pod geslom »Gambija je odločila« (»Gambia has decided«). Afriška unija 
(AU) je neposredno zahtevala, da Jammeh preda oblast, liberijski predsednik Ellen Johnson 
Sirleaf, predsedujoč Gospodarski skupnosti zahodnoafriških držav (Economic Community of 
West African States – ECOWAS), pa je izjavil, da je odločitev Jammeha ogrozila stabilnost 
celotne regije Zahodne Afrike. Ker je Jammeh zavrnil predajo oblasti, je predsednik Sirleaf 
skupaj z nigerijskim predsednikom Muhammadujem Buharijem in ganskim predsednikom 
Johnom Mahamo odšel v Gambijo, da se je v imenu ECOWAS-a, ZDA in širše mednarodne 
skupnosti pogovoril z Jammehom, slednji pa se kljub temu ni bil pripravljen enostavno odreči 
moči (Gutjahr, 2018). 

V času grozljive vojaške intervencije ECOWAS, katere cilj je bil obnovitev demokracije v 
Gambiji, je bilo med Gambijci razširjeno geslo "Senegalci prihajajo". Senegal je bil s svojo 
strateško lokacijo izbran za vodenje misije, podprla ga je resolucija Varnostnega sveta 
Združenih narodov o izvrševanju volilnih rezultatov. Medtem ko so intervencijske sile poslale 
svoje tanke v Gambijo, je del gambijske vojske pobegnil čez mejo in se pridružil silam 
ECOWAS. Očitno je bilo, da tako imenovani »vojaki Alaha«, torej podporniki Jammehovega 
režima, niso bili pripravljeni zaščititi svojega predsednika. Vsem vojašnicam je bilo ukazano, 
naj se predajo, Jammehu pa je bila izdana prepoved, da bi še vstopal v državno hišo. Tako je 
odšel v izgnanstvo v Ekvatorialno Gvinejo, kjer trenutno prebiva (Sanneh, 2017). 19. januarja 
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2017 je bil Adama Barrow v Dakarju, v Senegalu priznan kot novi predsednik Gambije 
(Gutjahr, 2018). 

Jammehov upor odstopu lahko pojasnimo iz več zornih kotov, med njimi so domnevne hude 
kršitve človekovih pravic, strah pred življenjem po predsedstvu in koristi, ki jih je imel notranji 
svet njegovih sodelavcev. Dejstvo je, da je bilo njegovo vladanje osebno motivirano in da ni 
deloval v prid celotnemu prebivalstvu. Končni cilj je bil zmagati in vsaka strategija, ki prinese 
boljši izkupiček, je bila ustrezna. Jammeh je pridobil tudi imuniteto pred pregonom zaradi 
zločinov, ki jih je zagrešil v času 22 let vodenja. Poleg tega Jammehovo vlado obtožujejo resnih 
kršitev temeljnih človekovih pravic. Zlorabe vključujejo mučenje, aretacije brez podlage 
zakona in izginotja osumljencev. Vsi nasprotniki in podporniki opozicijskih strank so bili 
preganjani, mnogo ljudi je celo pobegnilo iz Gambije. Aprila 2016 so varnostne sile med 
miroljubnimi demonstracijami aretirale in pridržale številne podpornike opozicije, ki so 
zahtevali politične reforme v Gambiji. Prišlo je celo do smrtnega izida. Tretji razlog, da Jammeh 
ni odstopil, je zaradi pritiska njegovih notranjih krogov. Za Jammehovo vodstvo v Gambiji je 
značilno, da se smeti pretvarjajo v zlato. Gre za idejo, da nekoga brez kvalifikacij in izkušenj 
pripelje od nikoder in mu zagotovi višji položaj odgovornosti v vladi. To je pameten sistem 
političnega pokroviteljstva, v katerem je Jammeh postavil ljudi na ministrske položaje, v 
zameno za njihovo pripravljenost, da ga podprejo s hvalnicami. V varnostnih silah in vojski je 
bila podpora Jammehu nagrajena z napredovanjem do višjega vojaškega čina. Različne skupine, 
ki so se gospodarsko okoristile pod njegovo upravo, so se zbale, da se bodo ob koncu 
Jammehovega režima soočile z gospodarsko negotovostjo. Še zadnji razlog pa je, da se Jammeh 
verjetno boji življenja po predsedovanju, saj je leta 1994, ko je stopil na oblast, štel komaj 22 
let. Prihajal je iz skromnega družinskega okolja, v dvajsetih letih vladanja pa si je pridobil 
bogastvo in takšen način življenja je postal vse, kar pozna. Dejstvo, da ima Jammeh zgolj 
srednješolsko izobrazbo, opozarja na morebitno finančno nestabilnost (Sanneh, 2017). 

Poleg vseh napak, ki jih je zagrešil med dvaindvajsetletnim vodstvom, pa je bilo tudi nekaj 
pozitivnih intervencij, ki jih je njegova vlada uspešno izvedla. Omeniti je potrebno obsežne 
infrastrukturne projekte, izgradnjo bolnišnic v vseh regionalnih centrih države, prvo univerzo 
v Gambiji, izgradnjo šol in olajšan dostop do izobraževanja predvsem za deklice. Kot 
prednostni projekt je zastavil izobraževanje deklic, uvedel vladni program štipendiranja, ki 
ženskam omogoča prost dostop do srednješolskega izobraževanja. Ukinil je obrezovanje deklic 
ter prepovedal otroške poroke, s pojasnitvijo, da te prakse nimajo mesta v islamu oziroma v 
moderni družbi. Prav tako je gradil ceste in mostove po vsej državi, povezoval mestno in 
metropolitsko območje, da bi olajšal gibanje ljudi od podeželskih do urbanih območij. Kot 
rezultat tega projekta si je prislužil ime Babili-Mansa, kar pomeni "graditelj mostov" (Sanneh, 
2017). 

2.4.3 EKONOMIJA 

Po navedbah Svetovne banke za leto 2012 ima Gambija povprečni bruto družbeni proizvod 
(BDP) na prebivalca 610 dolarjev in je bila uvrščena med 165 od 186 držav, ki so članice 
UNDP. Država je bila izpostavljena zunanjim pretresom, povezanimi s svetovno gospodarsko 
krizo in slabimi vremenskimi razmerami. Ti negativni dogodki so povzročili upočasnitev 
gospodarske rasti z realno rastjo BDP v višini 3,3 % v letu 2011, čeprav so bili prihodnji obeti 
bolj optimistični, saj se je v letu 2012 počasi zvišal BDP le na 4 %, kar je bila posledica 
povečanja pridelka in vrnitve rasti turističnega sektorja. Vendar pa so bile te možnosti nedavno 
ogrožene zaradi izbruha ebole v treh zahodnoafriških državah ter zaradi vzorca nerednih 
padavin v letu 2014. Po poročilu o razvojnih ciljih tisočletja v Gambiji iz leta 2014 je stopnja 
umrljivosti dojenčkov leta 2013 znašala 34 na 1000 dojenčkov, medtem ko je bila umrljivost 
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mater 433 na 1000 živorojenih v istem letu. Podhranjenost, ki je odraz revščine zlasti med 
otroki, je očitna po vsej državi. Največji delež podhranjenih otrok najdemo predvsem na 
podeželskih območjih, zlasti v regiji osrednje reke (severna regija) in zgornji regiji v državi. 
Kljub opaznemu zmanjšanju skupne stopnje revščine v zadnjem desetletju je revščina še vedno 
zelo razširjena in ima precejšnje regionalne razlike. Celotni indeks revščine je ocenjen na 4,4 % 
(zgornja linija revščine: 1,25 USD na dan) in 36,7 % (nižja linija revščine: 1,00 USD). Čeprav 
se je indeks števila revščine med letoma 2003 in 2010 zmanjšal, se neenakost dohodkov ni 
zmanjšala. V letu 2010 je najrevnejši kvintil prebivalstva porabil le 5,6 % celotnih izdatkov, 
medtem ko je najbogatejši kvintil porabil 46,5 %. Brezposelnost prvenstveno prizadene mlade, 
ženske in bolj izobražene, kar odraža slabost in pomanjkanje prefinjenosti formalnega 
gospodarstva v državi. Glede na zgoraj navedeno ima vlada Gambije državni načrt razvoja z 
naslovom: Program za pospešeno rast in zaposlovanje 2012–2016 (Programme for accelerated 
growth and employment – PAGE), ki poudarja prednostne naloge vlade kot spodbujevalce in 
gonilnike rasti in zaposlovanja. Vsi sektorji vlade so svoje politike uskladili s PAGE, da bi 
zagotovili skladnost med stebri PAGE in sektorskimi prednostnimi nalogami (Gambia; 
Education for All 2015 National Review, 2014). 

 

Slika 5: Zemljevid Gambije (Ontheworldmap, b. d.) 

2.4.4 NEENAKOST MED SPOLOMA V GAMBIJI 

28. člen ustave iz leta 1997 je ženske v Gambiji označil kot enakovredne moškim. Člen torej 
določa, da imajo ženske pravico do enakega obravnavanja kot moški, vključno s priložnostmi 
v političnih, gospodarskih in družbenih dejavnostih. Omejitev svobode gibanja žensk ni 
zakonsko podprta, prav tako ni zakonov, ki bi ženskam preprečevali izbiro lastnega 
prebivališča, čeprav je v običajnih in verskih praksah to odvisno od želja njenega moža. Glede 
političnega glasu ni zakonskih omejitev pravice žensk do sodelovanja v politiki, vendar raven 
udeležbe ostaja razmeroma nizka na vseh ravneh vlade. Pred letom 2002 nobena ženska ni 
nikoli kandidirala za izvolitev v državni zbor, čeprav je predsednik imenoval tudi ženske na 
mesta v parlamentu. Medtem ko se ženskam po ustavi priznava zaščita pred diskriminacijo, pa 
ta še vedno obstaja na področjih posvojitve, poroke, razveze, pogreba, prenosa premoženja ob 
smrti in drugih zadevah osebnega prava (Gambia, 2014). 

Indeks neenakosti med spoloma prikazuje stanje neenakosti, ki je še vedno problematično, 
čeprav naj bi bile ženske enakovredne moškim že nekaj časa. Neenakosti se kažejo na področju 
zdravstva, izobraževanja, političnega udejstvovanja in podobnih področjih. Indeks spolne 
neenakosti je leta 2013 v Gambiji znašal 0,641, 13 let pred tem, leta 1990, pa je znašal 0,746. 



Zgonec, S. (2018). Odpravljanje neenakosti med spoloma na osnovnih šolah v Gambiji. Pedagoška fakulteta, 
Univerza v Ljubljani.  
 

29 
 

Za primerjavo: leta 2015 je indeks spolne neenakosti v Sloveniji znašal 0,053 (Human 
Development Report, 2016). 

Kako razsežna je neenakost med spoloma v Gambiji prikazuje značilnost revščine, saj ženske 
predstavljajo večino revnih in izjemno revnih. Analiza Svetovne banke, ki temelji na 
integriranem anketnem pregledu gospodinjstev iz leta 2003, je pokazala, da imajo 
gospodinjstva, ki jih vodijo ženske, znatno nižje stopnje revščine v primerjavi z gospodinjstvi, 
ki jih vodijo moški (African Development Bank Group, 2011). 

2.4.4.1 Pravni sistemi 

Glede na družinsko pravo v Gambiji veljajo trije različni pravni sistemi, ki so vsi priznani po 
ustavi: civilni, običajni in šeriatski. Večina prebivalstva je muslimanske veroizpovedi, zato 
sodijo v pristojnost šeriatskega in običajnega prava. Večina zakonskih zvez ni registrirana, saj 
se pogosto pojavljajo v mošejah in cerkvah. Sklenitve zakonskih zvez se običajno registrirajo 
le, če pari želijo potovati izven države ali zaprositi za stanovanjsko shemo socialne varnosti. 
Zakon o ženskah, sprejet leta 2010, poziva politične stranke, vlado in zasebni sektor, naj 
sprejmejo ukrepe za zagotovitev enakosti spolov. Zakon pa ne ureja družinskih zadev za 
muslimansko prebivalstvo, zato vprašanja zakonske zveze, vdovske dediščine, poligamije, 
razveze zakonske zveze, skrbništva nad otroki in pravic žensk do dedovanja ostajajo predmet 
običajnega šeriatskega prava. Zakon pa zagotavlja nadaljevanje izobraževanja za dekleta, ki se 
poročijo in imajo otroke pri mladih letih, na način, da je prepovedal njihov izgon iz šol zaradi 
tovrstnih motivov (Gambia, 2014). 

2.4.4.2 Sklenitev zakonske zveze 

Zakon o otrokovih pravicah iz leta 2005 prepoveduje sklenitev zakonske zveze osebam, 
mlajšim od 18 let. Ustava iz leta 1997 zapoveduje, da morajo biti vse zakonske zveze sklenjene 
prostovoljno in s popolnim soglasjem obeh oseb. Še vedno pa ni nenavadno, da so dekleta med 
12. in 18. letom prisiljene v poroko, saj večina takšnih sklenitev zvez ostane neprijavljenih in 
po islamskem verovanju niso smatrane za neustrezne. Raziskava iz leta 2010 kaže, da je bilo 
pred 15. letom starosti poročenih 8,6 % žensk, pred 18 letim pa 46,5 % (Gambia, 2014). 

2.4.4.3 Starševske pravice 

Kar se tiče civilnega prava imajo moški in ženske enake starševske pravice, vključno do 
skrbništva nad otrokom v primeru ločitve, pri čemer se skrbnika izbere v prid otroku. Sodišča, 
ki so pristojna za izvajanje šeriatskega prava na področju zakonskih zvez, razvez in skrbništva 
nad otrokom, pogosto otroke nižjih starosti dodelijo materam za določen čas, hkrati pa določijo 
tudi starost, pri kateri se otroka dodeli pod očetovo skrbništvo (Gambia, 2014). 

2.4.4.4 Dedovanje 

Pravice žensk glede dedovanja so odvisne od tega, po katerem zakonu se ravnajo. Šeriatsko 
pravo določa zahtevne izračune, pri čemer ženske sicer lahko dedujejo od staršev, moža ali 
otrok, vendar pod določenimi pogoji, ki jih postavijo ostali člani družine. Kljub določenim 
spremembam poročilo CEDAW (Convention on All Forms of Discrimination against Women) 
iz leta 2003 priča, da se lahko možje odločijo in poberejo vso lastnino ter ničesar ne pustijo 
svojim ženam in otrokom. Gambijski zakon v nobenem primeru ne zagotavlja zaščite žensk na 
lastninskem področju. Po običajnem pravu ženske nimajo pravice do premoženja svojega moža, 
v kolikor se ne strinjajo, da potem one postanejo »lastnina« moževe družine. Takšne ženske se 
nato obravnavajo kot obliko premoženja, ki se deduje skupaj z ostalim. V nekaterih regijah pa 
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vendarle lahko ženske dedujejo posest od svojih mater in jo nato zapustijo svojim hčeram 
(Gambia, 2014). 

2.4.4.5 Poligamija  

Poligamija je v šeriatskem pravu dovoljena in tudi pogosta. Raziskava iz leta 2010 kaže, da je 
kar 40,7 % žensk poročenih med 15. in 19. letom del poligamnega zakona. Muslimanskim 
možem je dovoljeno, da se poročijo s 4 ženami, pri čemer o drugi, tretji in četrti poroki niso 
dolžni informirati žena ter pridobiti njihovega dovoljenja. Začetek razveze s strani žene je 
dovoljen v skladu s splošnim zakonom, ni pa v skladu s šeriatskim pravom. Pri deljenju 
lastništva in skrbništva imajo na splošno prednost moški, ženske pa so celo dolžne vrniti darila 
ali kakšne dodatke, ki jih je prejela od moža. Medtem ko se moški lahko ločijo takoj po sklenitvi 
zakonske zveze, imajo ženske to pravico šele po treh mesecih (Gambia, 2014). 

2.4.4.6 Nasilje v družini 

Nasilje v družini predstavlja širok problem, ki mnogokrat zaradi tako imenovane "kulture 
molka«, ki ga smatra kot zasebno družinsko zadevo, ostane neprijavljeno. V Gambiji ni zakona, 
ki bi izrecno prepovedoval nasilje v družini. Pod okriljem vlade obstaja eno samo zatočišče, 
kamor se lahko zatečejo osebe, ki potrebujejo pomoč, in ženske, ki so doma deležne groženj. 
Policisti se pogosto ne odzovejo ustrezno v primerih nasilja nad ženskami, žrtve pa prijave 
pogosto umaknejo zaradi pritiskov družine. Odnos do nasilja v družini igra pomembno vlogo 
pri vztrajnosti tega pojava; mnogi menijo, da je nasilje na podlagi spola obravnavano kot 
"normalno" in kot takšno ne išče pravnih odškodnin. Podatki ankete iz leta 2010 poročajo, da 
75 % žensk v Gambiji verjame, da je njihov mož oziroma partner upravičen do izvajanja nasilja 
nad njimi, v kolikor gre za enega od navedenih razlogov: zanemarjanje otrok, izhod brez 
njegovega dovoljenja, prepir z možem, zavračanje spolnih aktivnosti in neustrezno pripravljena 
hrana (Gambia, 2014). 

Spolno nasilje 

Kriminalno pravo v Gambiji prepoveduje posilstva, vključno s posilstvom in nasiljem v 
zakonski zvezi, kar se lahko obravnava kot razlog za razvezo zakonske zveze po civilnem 
pravu. O tem je sicer zabeleženih le nekaj primerov, saj se tudi posilstvo pogosto šteje za 
zasebno družinsko zadevo (Gambia, 2014). 

2.4.4.7 Delovna mesta 

Tudi vzorec zaposlovanja odraža neenakosti med spoloma. Možnosti zaposlitve v formalnem 
sektorju so za ženske neugodne zaradi nizke izobrazbe. Visoka stopnja nepismenosti žensk 
preprečuje ženskam, da izkoristijo pozitivne ukrepe v smeri odpravljanja neenakosti med 
spoloma, ki jih vrši vlada. Zaposlovanje žensk je osredotočeno na nekatere neformalne 
dejavnosti, kot je na primer samozaposlovanje, pri čemer pa gre po navadi za bolj negotove 
oblike zaposlitve. Poleg tega veliko žensk združuje delo na trgu in v netržnih sektorjih 
(združevanje plačanega dela z neplačanim gospodinjskim delom), zaradi česar je njihova izbira 
plačanih poklicev omejena. Krepitev tega vzorca neenakosti spolov v javnem sektorju pomeni, 
da ženske predstavljajo le 21 % javne uprave, večinoma na podpornih in ne vodilnih položajih. 
Četudi ženske predstavljajo 45 % ekonomsko aktivnega prebivalstva, dejansko zasedajo le 
9,4 % kvalificirane delovne sile, prevladujejo pa v kategoriji nekvalificirane delovne sile 
(African Development Bank Group, 2011). 

Druge razlike med spoloma se pri zaposlovanju nanašajo na obseg in vrsto zaposlitve, ki je na 
voljo, ter na zaslužek. Moški delavci so zaposleni v večjem številu poklicev, kar je deloma 
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rezultat izobraževanja in usposabljanja, ki jim je na voljo, ter običajne spolne vloge na trgu 
dela. Obstajajo tudi dokazi o segmentaciji trga dela po spolu. Medtem ko zaposleni moški delajo 
v poklicih, kot so voznik vozil, služba za zaščito, gradbeništvo, mehanika in ribištvo, so ženske 
delavke pretežno zaposlene v trgovini na drobno, z domačimi storitvami in v pisarnah (African 
Development Bank Group, 2011). 

 

Slika 6:  Gambijka, zaposlena v trgovini (Milan Njenić ,  2018) 

2.4.4.8 Kmetijstvo  

Razlike v revščini med moškimi in ženskami so predvsem posledica omejenih sredstev za 
ženske, kot je denimo zemljišče. Kot kmetijski proizvajalci se ženske znajdejo na izjemno 
neugodnem položaju, z nizkimi dostopnimi možnostmi do kreditnih oziroma podpornih 
storitev. Poleg tega visoke stopnje nepismenosti med odraslimi ženskami v Gambiji 
preprečujejo učenje veščin, s katerimi bi lahko povečale svojo kmetijsko produktivnost ali si 
odprle poti za bolj dobičkonosne dejavnosti (African Development Bank Group, 2011). 

Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) je v letu 2009 poročala, da 
je med skoraj 80 % žensk v Gambiji, ki se ukvarjajo s kmetijstvom, le 30 % le-teh poročalo o 
prejemu denarnih prihodkov, v primerjavi s 43 % moških prejemnikov finančne pomoči. 
Investicijski načrt in Zakon o ženskah iz leta 2010 poudarjata pomembno vlogo žensk v 
kmetijstvu in narekujeta potrebo po obravnavi dostopa žensk do lastništva zemljišč. Kljub temu 
pa nobena od zgornjih politik izrecno ne varuje pravic žensk do nadzora ali lastnine zemljišča. 
V skladu z običajnimi praksami si ženske zemljišča lahko le sposojajo od svojih mož, njihovih 
družin ali drugih članov vasi. Program za razvoj kmetijstva, imenovan Lowlands, ki je potekal 
od leta 1997 do leta 2005, je prerazporedil zemljo med tiste kmete, ki so bili brez zemljišč, med 
katerimi je bilo mnogo žensk. Ta program je ženskam omogočil, da zadržijo lastništvo nad 
zemljo in jo prenesejo na svoje otroke (Gambia, 2014). 

Kmetijstvo je v letu 2010 predstavljalo 30,1 % bruto domačega proizvoda v državi. To 
predstavlja glavni vir dohodka za večino ljudi, živečih na podeželju. Kmetijski sektor je 
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pripravil politiko kmetijstva in naravnih virov za obdobje med letoma 2006 in 2015 ter osnutek 
Nacionalnega kmetijskega investicijskega načrta za Gambijo za obdobje 2011–2015. Politika 
poudarja pomembno vlogo žensk v kmetijstvu in priznava, da je dostop žensk do posojil, 
storitev in proizvodnih virov omejen. Zahtevajo funkcionalne finančne spremembe storitev na 
podeželju in obljubljajo, da bodo ženskam omogočili dostop do zemljišč ter s tem olajšali 
njihovo učinkovito sodelovanje v sektorju kmetijstva (African Development Bank Group, 
2011). 

2.4.5 IZOBRAŽEVANJE 

Izobraževalni sistem v Gambiji se lahko opiše v kontinuumu od zgodnjega otroškega razvoja 
(Early Childhood Development – ECD) do univerzitetnega izobraževanja s tremi leti predšolske 
vzgoje, devetimi leti osnovnega šolanja, tremi leti srednješolskega in nato še 4 leta terciarnega 
in višjega izobraževanja. Do leta 2007 je bilo samo eno ministrstvo odgovorno za izvajanje 
izobraževanja in usposabljanja, Ministrstvo za osnovno in srednje izobraževanje (MoBSE), 
kasneje pa je bilo ustanovljeno še drugo ministrstvo, in sicer Ministrstvo za visoko šolstvo, 
znanost in tehnologijo (MoHERST). Leta 2012 sta bili MoBSE in MoHERST vključeni v 
postopek revizije in oblikovanja politike, v letu 2013 je prvo ministrstvo dokončalo revizijo 
svoje politike, medtem ko je drugo potrdilo novo politiko terciarnega in visokošolskega 
izobraževanja. Obe politiki sta seznanili z razvojnim strateškim načrtom za izobraževanje v 
celotnem sektorju. Te politike in načrti so bili razviti, da bi utrdili dosežene dosedanje dosežke 
in obravnavali inherentne pomanjkljivosti pri izvajanju izobraževanja in usposabljanja 
(Gambia; Education for All 2015 National Review, 2014). 

Osnovna šola v Gambiji traja 9 let, v okviru le-te nižja osnovna šola traja 6 let in višja 3 leta, ta 
delitev pa se v zadnjem času opušča, saj pristojne organizacije stremijo k uveljavitvi 
neprekinjenega devetletnega šolanja. V zadnjih treh letih osnovne šole približno 52 % učencev 
izstopi iz šolanja. Sledijo 3 leta strokovne izobrazbe, višješolska izobrazba pa se izvaja na 
Univerzi v Gambiji (University of Gambia), kjer se nahajajo Šola za usposabljanje učiteljev, 
Šola za zdravstveno nego in babištvo ter Ekonomska šola. Tehnična edukacija se izvaja na 
Inštitutu za tehnično usposabljanje Gambija ter nekaterih drugih ustanovah (African 
Development Bank Group, 2011). 

Indeks izobrazbe v Gambiji z leti narašča, a je v primerjavi z razvitimi državami še vedno nizek. 
Leta 2015 je znašal 0,358 (za primerjavo: v Sloveniji je istega leta znašal 0,886, v Avstraliji 
0,939, na Islandiji 0,906, v ZDA 0,900, v Nemčiji pa 0,914). Države z nižjim indeksom 
izobrazbe od Gambije pa so na primer Niger (0,206), Južni Sudan (0,297), Sudan (0,318) in 
Mali (0,312), žal vse z afriške celine (Human Development Report, 2016). 

Gambija je prejela izredno denarno pomoč s strani UNESCA z namenom vzpostavitve 
kakovostnega izobraževalnega sistema. Nacionalna politika na področju izobraževanja 
poudarja ukrepe, s katerimi bi zagotovili strokovno usposobljen kader, reforme v izobraževanju 
učiteljev ter stalen strokovni razvoj oziroma izpopolnjevanje znanja učiteljev (Education for 
All 2015 National Review Report: Gambia, 2014). 

Vpis v sekundarne šole se je tako precej povečal, in sicer iz 17 % leta 2001/2002 na 26 % leta 
2005/2006, pri čemer so fantje dosegli napredek iz 21 % na 24 %, dekleta pa iz 13 % na 28 %. 
Stopnja prehoda iz primarnega na sekundarno izobraževanje je bila 52 %. Drastičen osip 
oziroma izstop iz izobraževanja je pri dekletih pri 16 letih, razlogi za to so v največji meri 
prevzem skrbi za gospodinjstvo, poroke in materinstvo. Pri dečkih je osip manjši in v kasnejših 
letih šolanja, predvsem zaradi zaposlitve. Tudi Zavod za razvoj managementa, Inštitut za 



Zgonec, S. (2018). Odpravljanje neenakosti med spoloma na osnovnih šolah v Gambiji. Pedagoška fakulteta, 
Univerza v Ljubljani.  
 

33 
 

tehnično usposabljanje Gambija in Univerza v Gambiji so doživeli povečanje vpisa (African 
Development Bank Group, 2011). 

 

Slika 7: Učenci šole Mo-Beta pri pouku matematike (Milan Njenić, 2018) 

2.4.5.1 Neenakosti v izobraževanju v Gambiji 

Pomen izobraževanja v državah v razvoju je ena ključnih polemik v ekonomiji. Pomembna je 
povezava nizke stopnje izobrazbe in nizke stopnje ekonomske rasti. Z mnogimi raziskavami je 
bilo že dokazano, da sta omenjeni področji (izobrazba in ekonomska rast) pozitivno povezani 
(Foltz in Gajito, 2012). Ključni problemi izobraževanja v Afriki so kakovost in neenakost. V 
Gambiji je stopnja enakosti med dečki in deklicami 1,6, v osnovno šolo je vpisanih več deklic 
kot dečkov. Bolj kot neenakost med spoloma je v Afriki težava neenakost med geografskimi 
regijami (mesto in podeželje) in gospodarskim položajem družin (revni in bogati). Najslabše 
izobraženo prebivalstvo je na podeželju, kjer še vedno vladajo tradicionalna pravila in družbena 
hierarhija (Čavka, 2007). Težava v izobraževanju je tudi v kadru, in sicer je bilo leta 2013 v 
Gambiji med učiteljstvom le 84 % takih, ki so za opravljanje tega dela usposobljeni (Human 
Development Report, 2016). 

Zagotavljanje osnovne izobrazbe za najrevnejše in marginalizirane otroke izboljšuje njihove 
ekonomske, zdravstvene in družbene možnosti. Zaradi tega je spodbujanje oziroma 
omogočanje primarne izobrazbe vsem eno izmed področij milenijskih razvojnih ciljev in 
ključni del globalnega truda zmanjševanja revščine. V zadnjih desetletjih je napredek na tem 
področju ogromen. V sedanjem času šolo obiskuje več otrok kot kadarkoli v preteklosti. Še 
vedno pa ostaja delež otrok, ki ne hodijo v šolo, ocenjen na 75 milijonov, od tega kar polovica 
v Podsaharski Afriki. Najtežje je za tiste, ki so iz podeželja in odročnih krajev. Eno glavnih 
težav, barier, v državah z nizkimi dohodki predstavlja oddaljenost šole, kar zahteva ustanovitve 
manjših šol, ki bi jih manjše skupnosti lahko dosegale. Ena izmed možnosti, kako doseči 
dostopne šole manjšim skupnostim, je večrazredno poučevanje, kar pomeni, da en učitelj 
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poučuje dva ali več razredov. Takšni razredi zahtevajo drugačne pristope učiteljev, izobrazbo 
učiteljev in kurikularno zasnovo (Mulkeen in Higgins, 2009). 

Na spletni strani Svetovne banke (The world bank group, 2017) najdemo podatke o 
izobraževalni (ne)enakosti v Gambiji za leti 2005 in 2006, iz katerih je razvidno, da osnovne 
šole ni obiskovalo kar 74,54 % dečkov in 77,34 % deklic (skupno 75,90 %), sekundarne, torej 
srednje šole pa 81,65 % dečkov in 82,36 % deklic (skupno 82,73 %). Glede na starost otrok 
oziroma mladostnikov se delež tistih, ki niso nikoli hodili v šolo, povečuje s starostjo, kar velja 
tako za dečke kot deklice. 

Razlika med spoloma je vidna tudi v stopnji dosežene izobrazbe, in sicer je bil leta 2015 delež 
moških, starejših od 25 let s sekundarno izobrazbo 39,1 %, delež žensk pa 25,3 %. Tudi trajanje 
šolanja se skozi leta povečuje, a je doba še vedno izjemno kratka. Leta 1990 so šolo prebivalci 
v povprečju obiskovali 1,2 leti, leta 2000 2,0 let, leta 2010 2,8 let, leta 2015 pa 3,3 leta (ženske 
2,6 in moški 4,2). Pričakovana leta šolanja so sicer nekoliko višja, a vseeno nižja v primerjavi 
z razvitimi državami. Leta 2015 je bilo denimo pričakovano število let šolanja 8,9 let (za ženske 
8,7 in moške 9,6), kar je 5,6 let več, kot je dejansko stanje. Zaskrbljujoč je tudi podatek, da je 
bilo leta 2015 v Gambiji pismenih le 55,5 % prebivalcev starejših od 15 let (Human 
Development Report, 2016). 

Vlada ima oblikovano edukacijsko politiko, katere cilj je večji dostop do izobraževanje, boljša 
kakovost programov in priznavanje izobrazbe kot pomembne vloge v družbi, kar vodi do 
opolnomočenja žensk. Priznava, da trenutni odnosi do žensk in deklet kot spolnih objektov, 
vodijo v zgodnje in prisilne poroke, nadlegovanje in zlorabe. Obljubljajo pripravo dokumentov 
glede spolnega nadlegovanja v šolah in vključevanje disciplinskih komisij, sestavljenih iz 
staršev, učiteljev in učencev. Podpirajo tudi enakost med spoloma pri zaposlovanju, 
napredovanju in nadaljnjem izobraževanju (African Development Bank Group, 2011). 
Izobraževanje deklic je pomembno tudi na nacionalni ravni, za dosego cilja gospodarske rasti 
in posledično zmanjševanja revščine, na drugi strani pa se povezuje tudi s socialnim kontekstom 
in pravičnostjo ter svobodo (Manion, 2011). 

Pristojni organi delujejo tudi v smeri odpravljanja ovir za izobraževanje deklic, katere temeljijo 
predvsem na večjem dostopu do šolanja, njegovi učinkovitosti in vztrajanju do zaključka 
šolanja. Spodbujajo izobraževanje učiteljic, katere bi lahko ustvarile spodbudno okolje ter 
učenkam predstavljale pozitiven zgled strokovno usposobljenega kadra. Da bi pritegnili vpis 
deklic v osnovne šole ter povečali njihovo učinkovitost v izobraževanju, učiteljice usmerjajo in 
zaposlujejo predvsem na problematičnih področjih, torej na podeželju (Education for All 2015 
National Review Report: Gambia, 2014).  

Pomanjkanje vzornikov tako doma kot tudi v šoli je problematično predvsem za dekleta. V 
Podsaharski Afriki je na vodilnih položajih in na področjih znanosti ter tehnologije manj žensk. 
Ravno tako so v šoli, še posebno pri tehničnih predmetih, večinoma učitelji moškega spola in 
tako se zdi, da deklice nimajo pravega vzora. Ombati (2012) tako predlaga promocijo 
učiteljskega poklica za ženske, ki bi dekleta spodbujale k izobraževanju, hkrati pa ženska 
učiteljica za starše ne predstavlja tolikšne grožnje, da bodo njihove hčerke deležne spolne 
zlorabe v šoli. 

Težava deklet na podeželju je pomanjkanje vzornic s strokovno izobrazbo, ki lahko dokažejo, 
da je izobraževanje pomembno. Ker šole niso ločene po spolu, se dekleta mnogokrat srečujejo 
s problematiko nepoznavanja menstruacije in higienskih pripomočkov, ki jih potrebujejo v tem 
času, zato lahko šola predstavlja dokaj sovražno okolje. Zagotavljanje ločenih šol za dekleta in 
fante ter povečanje števila srednjih šol bi koristilo obema spoloma. Usposobljene učiteljice na 
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podeželskih območjih bi lahko pomagale tudi pri obravnavi vprašanj v povezavi s spolnostjo. 
Dokazano je, da stroški izobraževanja predstavljajo težavo za deklice, hkrati pa izobrazba 
zmanjšuje revščino. Iz tega razloga so leta 1999 s pomočjo donatorjev zagotovili subvencije za 
dekleta iz revnejših družin, na podlagi česar se je vpis deklet povečal, ponekod pa celo presegel 
število vpisov dečkov. Sprva je bila finančna pomoč namenjena le dekletom z boljšimi učnimi 
rezultati in tistim iz izjemno revnih družin, zdaj pa je namenjena vsem dekletom, vpisanim v 
javno osnovno in srednjo šolo (African Development Bank Group, 2011). Tovrstna pomoč 
omogoča dekletom, ki si sicer izobraževanja ne bi mogle privoščiti, da pridobijo znanja in 
spretnosti, s katerimi bodo lažje prišle do poklica ter tako pridobile neodvisnost (v prvi vrsti 
finančno, posledično tudi splošno). Predstavlja tudi korak k temu, da se prekine tok revščine, 
ki se prenaša iz generacije v generacijo, saj izobraženi starši za svoje otroke predstavljajo zgled, 
hkrati pa jim na poti šolanja lahko pomagajo, za razliko od staršev, ki niso pismeni oziroma 
osnovno izobraženi. Finančna pomoč je seveda dobrodošla tudi za tiste, ki si izobrazbo sicer 
lahko privoščijo, ne pa tudi prevoza do šole in malice, kar lahko rezultira v slabši koncentraciji 
in posledično rezultatih otroka. 

Z namenom povečanja strokovno podkovanih vzornic učiteljic za dekleta, predvsem na 
podeželskih šolah, je Gambia College leta 1998 oblikovala program pobude za dvig kompetenc 
učiteljic, imenovan »Remedial initiative female traineers – RIFT« (African Development Bank 
Group, 2011). Program je namenjen usposabljanju učiteljic za poučevanje na področju 
primarnega izobraževanja. Učiteljice poučujejo na podeželskih šolah, na voljo pa so jim 
različne spodbude, dostop do stanovanja, pitne vode in primernih toaletnih prostorov, z 
namenom, da bi jih v revnejših območjih obdržali. Del izobraževanja učiteljic je namenjen tudi 
temu, da znajo staršem prikazati prednosti in pozitivne učinke izobraževanja deklic ter delovati 
kot svetovalci (prav tam). 

V sektorju izobraževanja je bil dosežen merljiv napredek, cilj milenijskega razvoja o enakosti 
spolov na primarni ravni pa je dosegel vrednost 1,06. Vendar pa spolna neenakost ostaja v 
sekundarnem, terciarnem in poklicnem usposabljanju, kjer moški predstavljajo 71 % vseh 
vpisov. Stopnje ženske pismenosti so  nizke, 40 % (64% za moške), ter ovirajo ekonomsko in 
socialno osamosvojitev žensk. Zdravstveni sektor se še vedno sooča z mnogimi izzivi, med 
katerimi je pretežno prevladujoča visoka stopnja smrtnosti mater, ocenjena na 610/100.000 leta 
2001. V kontekstu revščine se večina žensk srečuje z več tveganji zaradi potovanja v oddaljene 
zdravstvene domove in pomanjkanja nujne porodniške oskrbe. Mutilacija oziroma pohabljanje 
ženskih genitalij (female genital mutilation – FGM) ostaja zasidrana v kulturi (African 
Development Bank Group, 2011). 

Enota za izobraževanje deklic (The girl's education unit) in sklad zaupništva (Trust fund) sta 
bila v milenijskih razvojnih ciljih (Millennium development goals – MDG) označena kot ena 
izmed najboljših svetovnih praks na področju doseganja enakosti med spoloma ter enakosti v 
izobraževanju. Program je pomembno prispeval k doseganju razvojnih ciljev MDG v Gambiji 
in s finančnimi sredstvi omogočil mladim dekletom dostop do izobraževanja (African 
Development Bank Group, 2011). 

Gambija dosega napredek na področju šolanja, saj je vpis v osnovnih šolah dosegel 92 % otrok. 
Raziskava iz leta 2007 kaže, da 96 % otrok vpisanih v šole ostane v izobraževanju do zaključka 
zadnjega razreda. Uspešni so tudi na področju izobraževanja deklet, saj se je njihovo število 
povečalo (African Development Bank Group, 2011). Število vpisanih deklet v razmerju do 
dečkov počasi narašča že od leta 1991/92, konkretnejše spremembe pa so se začele po letu 2000 
po zaslugi različnih programov, ki prinašajo spremembe v izobraževanju za deklice (Camara, 
2004). 
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2.4.5.2 Rešitve 

Rešitev večrazrednega poučevanja 

Večrazredno poučevanje je pristop, s katerim se rešuje problematiko nedostopnosti šol na 
določenih izvenmestnih območjih. Učitelj hkrati dela z otroki različnih starosti v eni učilnici. 
Takšen pristop dela je mogoč na območjih, kjer je malo otrok in generacije niso številčno 
močne. Rezultati kažejo, da so takšni pristopi enako uspešni kot pri enorazrednem poučevanju, 
hkrati pa učenci lahko dosegajo večjo neodvisnost in samostojnost. Ta način omogoča, da so 
šole locirane bližje skupnostim. Predvsem je to prisotno v državah z nizkimi dohodki, kjer 
morajo otroci pogosto daleč pešačiti do prve šole. Bližje šole hkrati zmanjšujejo prepozne/kasne 
vpise v šolo in posmehovanje marginaliziranim skupinam, kot so etnične manjšine, dekleta in 
sirote, ki se tradicionalno niso izobraževale. V Afriki se je v prejšnjih stoletjih začela pokrivati 
primarna izobrazba, večina neizobraženih otrok pa ostaja v težje dostopnih območjih. V 
Gambiji se je večrazredno poučevanje pojavilo zaradi večjega števila razredov, kot je bilo 
učiteljev. Eden izmed pozitivnih učinkov je tudi zmanjševanje spolne neenakosti, kajti dekleta, 
ki pešačijo dolge razdalje do šole, so ranljiva skupina. Hkrati v večrazrednih skupinah urijo 
svoje socialne veščine, več je medsebojne pomoči in skupinskega dela, saj učitelj ni stalno na 
razpolago (Mulkeen in Higgins, 2009). 

Cilji politike Izobrazba za vse (Education for All – EFA) 

Izobraževalni sektor je oblikoval cilje glede univerzalne osnovnošolske izobrazbe s poudarkom 
na devetih letih neprekinjenega izobraževanja (namesto šestih). Izvedeni so bili različni 
inovativni posegi ter sprejete politične odločitve, s katerimi je lahko do osnovnega 
izobraževanja pristopilo več učencev. Tako so iz 76,3 % vpisa v nižjo osnovno šolo leta 1999 
dosegli zvišanje vpisa na 123,8 % v letu 2014. Uvedeno je bilo brezplačno javno osnovnošolsko 
izobraževanje. Cilji za doseganje enakosti med spoloma so bili izpolnjeni nad pričakovanji, saj 
vpis deklic napram dečkom znaša 1,04 v nižjem osnovnošolskem izobraževanju, 1,00 pri višjem 
osnovnošolskem izobraževanju in 0,91 pri srednješolskem izobraževanju. To je bilo doseženo 
s pomočjo štipendij, namenjenim dekletom v višjem osnovnošolskem ter srednješolskem 
izobraževanju, ureditvijo ločenih toaletnih prostorov, pridobitvijo sanitarnih vložkov za dekleta 
in s pomočjo materam, da so lahko hčeram omogočile izobraževanje. Izjemen napredek je bil 
zabeležen pri cilju, ki narekuje višjo pismenost, in sicer so pri učencih starih med 15 in 24 let 
zabeležili zmanjšanje stopnje pismenosti za kar 46 %, kljub temu pa je na tem področju 
potrebno še veliko dela, če želijo doseči cilj zmanjšanja stopnje nepismenosti pri odraslih 
osebah (Gambia; Education for All 2015 National Review, 2014).  

2.4.5.3 Uspešnost projekta 

Napredek pri doseganju zastavljenih EFA ciljev v času 2000–2014 je sledeč: 

Napredek na področju predšolskega izobraževanja 

Na tem področju se ocenjuje število otrok starih med 3 in 6 let, ki so vključeni v program 
zgodnjega razvoja otrok. Pred pričetkom uvajanja tega programa je bilo izobraževanje za to 
starostno skupino možno le na privatnih šolah, ki pa otrokom gospodinj in podeželskim 
otrokom niso dostopne. Z namenom doseganja tega cilja so odprli javne nižje osnovne šole. 
Skupno število centrov zgodnjega razvoja otrok v državi je od leta 1999 do leta 2014 narastlo 
iz 265 na 1015, torej iz 17,7 % na 41,1 %. Beležili so tudi število otrok, ki se je v prvi razred 
osnovne šole vpisalo s predhodno izobrazbo (ECD – Early Childhood Development), delež je 
narastel iz 27,5 % na 49,8 % (Gambia; Education for All 2015 National Review, 2014). 
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Slika 8: Predšolski otroci v šoli »I bee leaf« (osebni arhiv, 2017) 

Za ta program so razvili kurikulum oziroma učni načrt, ki je prilagojen otrokom mlajšim od 3 
let, s poudarkom na izobraževanju staršev ter spodbudi kognitivnega razvoja, ter za starostno 
skupino 3–6 let, ki se osredotoča na šolsko delo. Program narekuje tudi pripravo materiala za 
učitelje, izgradnjo prostorov v določenih regijah, usposabljanje učiteljev ter spremljanje 
izvajanja programa (prav tam). 

Nekateri rezultati kažejo razliko med dosežki otrok izobraženih staršev in dosežki otrok staršev 
brez izobrazbe, kar nakazuje na to, da je potrebno zagotoviti finančna sredstva za 
depriviligirane regije v državi (prav tam). 

Napredek na področju univerzalne osnovnošolske izobrazbe 

Univerzalna osnovnošolska izobrazba se meri z različnimi indeksi. Indeks bruto stopnje vpisa 
(gross enrollment ratio – GER) je naraščal po 5 % vsako leto, pri čemer so všteti vsi otroci, tako 
mlajši kot starejši, kot je sicer običajno za vpis v 1. razred. Pri dekletih je med letoma 1999 in 
2014 bruto stopnja vpisa narastla iz 65,6 % na 98,7 %, pri dečkih pa iz 77,8 % na 95,4 %. Indeks 
NER – neto stopnja vpisa, ki pove stopnjo vpisanih otrok ustreznih starostnih skupin (7–12 let), 
je narastla iz 59,8 % na 78,1 %. Število otrok, ki končajo nižjo osnovno šolo in se vpišejo na 
višjo osnovno šolo med leti 2010 in 2014 nekoliko niha, in sicer med 88,0 % (leta 2012) ter 
90,9 % (leta 2014). GER za višjo osnovno šolo je med letoma 2010 in 2014 narastel za slaba 
2 % (iz 66,2 % na 68,12 %), za obdobje do leta 2010 pa podatki niso na voljo. Tako v letu 2013 
kot tudi 2014 je bil GER za osnovno šolo nekoliko višji pri dekletih, kot pri dečkih (Gambia; 
Education for All 2015 National Review, 2014). 

Osredotočili so se na vzpostavitev devetletnega neprekinjenega izobraževanja, enotnega po 
vseh regijah. Zaradi povečane stopnje vpisa so bile odprte nove šole, obnovljene obstoječe šole, 
razširjene z dodatnimi učilnicami, zagotovljeni so bili ustrezni sanitetni prostori ter oskrba z 
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vodo. Uvedli so dvoizmenski urnik (dopoldanski in popoldanski) ter večrazredno poučevanje, 
s fokusom na učinkovitosti učiteljev in prostorov. Z namenom priskrbe izobraževanja tistim 
otrokom, ki si tega sicer ne morejo privoščiti, so intervenirali na področju štipendij za nižje in 
višje osnovne šole, zagotovili šolske potrebščine ter prevoz do šole za otroke iz oddaljenih 
območij, uvedli šolsko prehrano, izobraževanje za otroke s posebnimi potrebami, uvedli so 
madrassah4 izobraževanje ter program za napredek v kakovosti in standardih v šolah. Ukinjene 
so bile vse dajatve, ki so bile vezane na osnovnošolsko izobraževanje (po podatkih iz leta 2010 
je 46 % vseh stroškov izobraževanja nosilo gospodinjstvo), kasneje pa so uvedli še štipendije. 
S tem so gospodinjstva finančno manj obremenjena in vpisov v javne šole je znatno več. Za 
najmlajše otroke, ki so od šole oddaljeni 2 ali 3 kilometre, so priskrbeli prevoze z oslovskimi 
vozovi, v ta namen je bilo izdelanih 82 vozov, težava pa je bila odpravljena za približno 700 
otrok. Ta intervencija se je izkazala za izjemno učinkovito, zato država s pristopom nadaljuje 
še na ostalih območjih. Za islamske šole (ki so privatne) so priskrbeli pogojna nakazila, kar 
pomeni, da so nakazali določene vsote denarja, v kolikor so otroke tam učili minimalnih 
kurikularnih standardov, torej pismenosti, matematike, osnovnih življenjskih veščin in 
spretnosti za preživetje okoli 10 ur tedensko (ostalo je učenje korana, branje arabske pisave ...). 
Tudi ta intervencija je doživela uspeh. S pridobitvijo sredstev za šolsko malico so 180.000 
učencem omogočili prehrano v času izobraževanja (Gambia; Education for All 2015 National 
Review, 2014). 

Napredek na področju enakosti med spoloma  

GPI – indeks razmerja med spoloma (gender parity index) prikazuje primerjavo dostopa do 
izobrazbe med moškimi in ženskami. Če je vrednost GPI manjša od 1 to pomeni, da je manj 
žensk kot moških. Pred letom 2004 je bil poudarek namenjen predvsem izobraževanju deklet, 
saj je bil delež vpisanih dečkov precej višji kot delež vpisanih deklic. Kasneje se je delež 
vpisanih deklet povišal, kar gre pripisati GFSI (Girl-friendly school iniciative), iniciativi za 
deklicam prijazne šole. Ob takšni spremembi deleža vpisanih deklic je bilo potrebno politiko 
preusmeriti iz izobraževanja za deklice na izobraževanje, ki temelji na enakosti med spoloma. 
Na področju višjega osnovnošolskega izobraževanja in srednješolskega izobraževanja se 
razlike še vedno pojavljajo. Za višje osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje podatkov 
do leta 2010 ni, je pa iz obdobja 2010 do 2015 razvidno, da so do leta 2015 cilje glede enakosti 
med spoloma pri vpisu za srednješolsko izobraževanje skoraj dosegli, za višje osnovnošolsko 
pa celo presegli. V letu 2013 je bil sicer padec iz 1,01 na 0,98 pri višjem osnovnošolskem 
izobraževanju, pri srednješolskem izobraževanju pa je naraščanje konstantno. Na tej točki je 
pomembno, da se fokus resnično preusmeri iz deklicam prijaznega izobraževanja na 
izobraževanje, ki med spoloma ne dela nikakršnih razlik (Gambia; Education for All 2015 
National Review, 2014). 

Z namenom odpravljanja ovir, ki bi deklicam onemogočale bodisi vpis, dostop, obiskovanje ali 
uspešnost pri izobraževanju na nižjih in višjih osnovnih šolah, se izvajajo naslednje 
intervencije: 

                                                 
4 Madrassah so islamske šole. Gre za izobraževalni sistem, v katerem arabščina predstavlja glavno sredstvo 
poučevanja, usmerjenost pa je islamska tako v vsebini kot praksi. Za razliko od majalis (predstavljeno v 
nadaljevanju), se tukaj učijo tudi splošnih predmetov, kot so matematika, angleščina, geografija in podobno 
(Janson, 2014). Kljub temu da je skoraj 90 % prebivalcev Gambije muslimanske veroizpovedi, madrassah obiskuje 
le okrog 10 % otrok. Približno 46 % učencev na šolah madrassah v letu 2004 je bilo deklet (African 
Development Bank Group, 2011). 

 



Zgonec, S. (2018). Odpravljanje neenakosti med spoloma na osnovnih šolah v Gambiji. Pedagoška fakulteta, 
Univerza v Ljubljani.  
 

39 
 

- ločeni toaletni prostori za deklice: omogočanje varnega in zasebnega prostora, kjer ni 
ogroženosti za spolno nasilje nad deklicami. 

- Štipendijski sklad, ki je namenjen le dekletom, naj bi pripomogel k povišanjem vpisu 
(od leta 2004 do leta 2013 se je na višjih osnovnih šolah vpis deklet povišal iz 46 % na 
50 %, na srednjih šolah pa iz 42 % na 48 %). Niso le štipendije tiste, ki so pripomogle 
k povišanju vpisa, so pa verjetno precejšen dejavnik. 

- Zagotovitev finančne pomoči tako dečkom kot deklicam, kajti na začetku je bila 
finančna pomoč namenjena le deklicam, kar je posledično privedlo do izpisa dečkov iz 
šol, predvsem iz višjih osnovnih šol, kjer so šolske pristojbine predstavljale finančno 
bariero. 

- Zagotavljanje takšnih naprav za gospodinjstva, ki materam gospodinjam omogočajo 
prihranek denarja in časa (labour saving devices), ki ga lahko preživijo z otroki in jim 
pomagajo pri domačih nalogah ter učenju. 

- Zagotovitev higienskih pripomočkov (vložkov) za dekleta. Pred to uvedbo so dekleta v 
času menstruacije ostajala doma, saj niso imele niti znanja, niti pripomočkov za 
higiensko oskrbo. Sedaj je za to poskrbljeno. 

Vse te intervencije so pomembno prispevale k napredku odpravljanja neenakosti med spoloma. 
Tradicionalne neenakosti med spoloma so bile deloma odpravljene, kar prikazuje GPI, ki znaša 
1,04 za nižje osnovne šole, 1,00 za višje osnovne šole in 0,91 za srednje šole. Še vedno ostaja 
vprašanje o tem, koliko deklic po vpisu dejansko tudi ostane in nadaljuje šolanje ter kako so 
uspešne. Samo podatek o stopnji vpisa tega ne pove (Gambia; Education for All 2015 National 
Review, 2014). 

 

Slika 9: Učilnica v šoli Mo-Beta, kjer učenci in učenke sedijo mešano: deček – deklica (osebni arhiv, 2017) 

Napredek na področju pismenosti 

Pismenost odraslih je definirana kot odstotek oseb starejših od 15 let, ki lahko berejo in pišejo 
z razumevanjem kratkih preprostih stavkov iz vsakdanjega življenja. Pismenost odraža 
uspešnost nižjih osnovnošolskih programov ter programov za opismenjevanje odraslih. 
Predstavlja človekov potencial za nadaljnje učenje, intelektualno rast ter posredno možnosti za 
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boljši socio-ekonomski status ter kulturni razvoj družbe (Gambia; Education for All 2015 
National Review, 2014). 

Pri raziskavi pismenosti so se osredotočili na starostno skupino 15–24 let, saj ta skupina 
prikazuje uspešnost programov osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja, ki so jih 
pričeli izvajati leta 1999. Rezultati kažejo, da se je do leta 2013 nepismenost zmanjšala za 46 % 
(cilj je bil zmanjšanje za 50 % do leta 2015). Pri moških je bila dosežena 23,4 % zmanjšana 
nepismenost, pri ženskah pa 32,6 %. Tako je leta 2013 pismenost moških znašala 76,6 % (leta 
1999 8,4 %), pismenost žensk pa 67,4 % (leta 1999 37,1%) (Gambia; Education for All 2015 
National Review, 2014). 

Z namenom zmanjšanja nepismenosti za 50 % so razvili javno-zasebni partnerski pristop (PPPA 
– Public-private Partnership Approach), kjer sodelujeta Ministrstvo za osnovno in 
srednješolsko izobraževanje (MoBSE) ter zasebni ponudniki učenja pismenosti, ki izhajajo iz 
nevladnih organizacij. Sklenili so okvirni sporazum, ki opredeljuje vložke in predvidene končne 
rezultate (Gambia; Education for All 2015 National Review, 2014). 

Eden izmed pristopov javno-zasebnega partnerstva se je izvajal v okviru projekta financiranja 
svetovne banke (World Bank Funder Project), in sicer je šlo za tečaje opismenjevanja z 
vključevanjem lokalnih operaterjev. Prvotno je bil projekt usmerjen na 6.000 oseb, kasneje pa 
je bilo potrebno zmanjšanje na 3.000, saj je bilo le 7 ponudnikov izobraževanja. Ta cilj so 
presegli, saj se je tečaja udeležilo 4.839 učencev, od katerih je bilo 95 % žensk. Tečaj je zajemal 
300 ur in vsi, ki so ga obiskovali, so uspešno izpolnili zastavljene cilje (Gambia; Education for 
All 2015 National Review, 2014). 

Integrirani projekt funkcionalne pismenosti (IFLP – Integrated Functional Literacy Project) je 
skupaj s podporo bazičnega izobraževalnega projekta financiral pregled in revizijo 
nacionalnega kurikuluma o pismenosti ter razvoj in tisk učnega gradiva. S tem so zagotovili 
potrebna sredstva ter uvedli enoten kurikulum pri vseh ponudnikih učenja pismenosti (Gambia; 
Education for All 2015 National Review, 2014). 

Osnovni program pismenosti (BSL – Basic Literacy Programme) je intervencija pod okriljem 
Ministrstva za osnovno in srednješolsko izobraževanje (MoBSE), namenjen pa je bil 
prodajalcem živil v šolah, tako da so jim zagotovili osnovno pismenost in znanje matematike, 
ki je potrebno za uspešno prodajo. Leta 2003 je v tem projektu sodelovalo 1.320 oseb, od tega 
1.311 (99,3 %) žensk, leta 2007 pa 2.193 oseb, od tega 2.173 (99,0 %) žensk (Gambia; 
Education for All 2015 National Review, 2014). 
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Slika 10: Pomoč deklici pri usvajanju pismenosti (osebni arhiv, 2017) 

Napredek na področju možnosti nadaljevanja izobraževanja ali zaposlitve 

Iz podatkov med letoma 2010 in 2014 je razvidno, da se je bruto delež vpisa (GER) na srednjih 
šolah povišal za 5,8 % pri dečkih in za 8,6 % pri deklicah, kar gre pripisati dodeljenim 
štipendijam za deklice ter otvoritvi srednjih šol v regijah, kjer jih sicer ni bilo in so bili učenci 
prikrajšani dostopa do izobrazbe (Gambia; Education for All 2015 National Review, 2014). 

Podatki o vpisih in uspešnih zaključkih srednjih šol kažejo, da se na programe knjigovodstva 
in računovodstva, tajništva, krojenja in kuhanja ter vrtnarstva vpiše več kot polovica deklet, 
medtem ko programe managementa, IKT (Information Communication Technology – ICT), 
jezikoslovja, turizma, elektrike in elektronike, bančništva in financ, konstrukcije/arhitekture, 
varjenja, avtomehanike in ostale vpiše več kot polovica dečkov. Najvišji delež deklet je na 
programu tajništva (84,3 % vseh vpisanih) in vrtnarstva (78,8 % vseh vpisanih), najmanjši pa 
na arhitekturi (4,8 %) in varjenju (3,5 %). Potrebno je poudariti, da se podatki nanašajo le na 
nekaj centrov za poklicno usposabljanje in nadaljnje šolanje, na voljo pa je tudi nekaj privatnih 
centrov za izobraževanje, ki se usmerjajo predvsem na tiste mlade, ki nimajo ustrezne osnovne 
izobrazbe. Pogosto je tudi, da podjetja nudijo svojim zaposlenim ustrezno izobraževanje, tako 
da se lahko po opravljenem usposabljanju tam zaposlijo. Na področju tehničnega in poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja se izvajajo reforme, da bi dosegli višje stopnje vpisa. Potrebno 
je tudi izboljšanje kakovosti programov ter finančne podpore, saj je delež šolarjev, ki 
izobraževanje in usposabljanje končajo, precej nižji od deleža vpisanih. Denimo pri tajništvu, 
kjer prevladujejo ženske, izmed vseh vpisanih program zaključi le 25,1 % vpisanih. Najvišji 
delež dosegajo pri programu turizem, ki ga uspešno zaključi 93,0 %, najnižji pa pri bančništvu 
in financah, ki ga zaključi zgolj 22,0 % vpisanih oseb. V skladu s študijo mladih iz leta 2010 so 
glavni izzivi nezadostno financiranje tehničnega in poklicnega izobraževanja in usposabljanja,  
netrajnostni sistemi dajatev, pomanjkanje sledljivih študij o rezultatih na trgu dela, nezadostne 
možnosti za dostop mladih do razvoja spretnosti, nezadostna pokritost na prednostnih področjih 
(npr. vrtnarstvo), velika razlika v zagotavljanju kakovosti programov in nezadostno podjetniško 
usposabljanje (Gambia; Education for All 2015 National Review, 2014). 

Učenci imajo za usposabljanje več možnosti: 

- usposabljanje v podjetjih: podjetja zagotavljajo interno usposabljanje, kadar kandidati 
nimajo ustreznih veščin (kar je v večini primerov), saj v formalnem izobraževanju ni 
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reguliranega sistema praktičnega usposabljanja. Raziskava iz leta 2007 kaže, da večino 
veščin pridobijo na delovnem mestu. Približno 61 % podjetij nudi usposabljanje na 
delovnem mestu, približno 20 % pa jih priskrbi izobraževanje zunaj podjetja. 

- Tradicionalno vajeništvo: predstavlja najpogostejše usposabljanje za mlade moške, 
vendar je kakovost neenakomerna in nizka. Starši pogosto poskrbijo, da otroci, zlasti 
fantje, hitro in finančno ugodno pridejo do poklica, kar po navadi pomeni delo kot 
obrtniki, kovinarji, avtomehaniki, mizarji, tesarji, skratka delavci. Deklice usmerjajo v 
poklice, kot so frizerstvo, kuharstvo, strežba, krojaštvo in šivanje. Mojstri, ki vajence 
usposabljajo, za to po navadi ne dobijo plačila, imajo pa brezplačno delovno silo v času 
vajeništva, kar lahko traja od nekaj mesecev do nekaj let. Včasih vajenci dobijo majhno 
plačilo, da si pokrijejo stroške prevoza. Po končanem vajeništvu so si primorani delo 
poiskati drugje. 

 

Slika 11: Krojač pri svojem delu. Kljub temu da naj bi se deklice usmerjalo v poklice, kot sta krojaštvo in šivanje, je večina 
krojačev v Gambiji še vedno moškega spola (Milan Njenić, 2018) 

- Srednješolsko izobraževanje: zadnja raziskava EFA je pokazala, da pri 
srednješolskem izobraževanju prevladuje zasebni sektor. Z oblikovanjem izobraževalne 
politike 2004–2015 so velik del sredstev namenili gradnji javnih srednjih šol v 
prikrajšanih regijah, s čimer so omogočili šolanje tudi tistim, ki do privatnih šol nimajo 
dostopa (bodisi zaradi oddaljenosti ali zaradi finančnega stanja). Politika narekuje, da 
naj bi na vsako okrožje spadala vsaj ena srednja šola. S tem podpirajo možnost dostopa 
do sekundarnega izobraževanja, s štipendijskim skladom za dekleta pa le-to omogočajo 
predvsem deklicam v oddaljenih regijah. 
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Slika 12: Z ravnateljico šole »The Swallow«, ki pove, da vsi učenci njihove šole uspešno zaključijo primarno izobraževanje in 
se vpišejo na sekundarno raven (osebni arhiv, 2017) 

Napredek na področju kvalitete izobrazbe 

Za ustrezno kvaliteto izobraževanja je pogoj ustrezno strokovno izobražen kader. Na voljo so 
podatki iz let 1999 in 2014. Leta 1999 je bilo v javnih šolah skupno zaposlenih 72,8 % ustrezno 
kvalificiranih učiteljev (med moškimi 72,4 % in med ženskami 73,7 % ustrezno izobraženih), 
leta 2014 pa skupno 90,7 % (med moškimi 84,9 % in med ženskami 91,4 % ustrezno 
izobraženih). Drugi kazalnik kvalitete izobrazbe pa je število besed, ki jih vsak učenec lahko 
pravično prebere v eni minuti. Izvedli so študijo v 125 skupinah po 30 osnovnošolcev. Naloga 
je bila pravilno prebrati 25 besed. Leta 2007 so v povprečju pravilno prebrali 6,3 besed, leta 
2013 pa 21,4, kar kaže na velik napredek (Gambia; Education for All 2015 National Review, 
2014). 

Zaradi neustrezno usposobljenega učiteljskega kadra je bil dostop do kakovostnega 
izobraževanja precej težko dosegljiv cilj. Neustrezni pedagoški pristopi, sistemi upravljanja šol, 
nezadostno znanje učiteljev in uporaba le tradicionalnih pristopov učenja so posledice 
neustrezne pedagoške izobrazbe. Zaradi tega so pričeli z izvajanjem sledečih intervencij: 

- program opismenjevanja v zgodnjih razredih, ki vključuje uporabo nacionalnih jezikov 
in glasbe, 

- učenje števil v zgodnjih razredih, 
- usposabljanje učiteljev (usposobljenost postane predpogoj za službo), 
- spodbujanje učiteljev za poučevanje v prikrajšanih skupnostih (privabljanje učiteljev na 

ruralna območja), 
- uporaba empiričnih dokazov za obveščanje o boljših strategijah in pristopih za 

izboljšanje rezultatov učenja, 
- šolski sistem, ki spodbuja sodelovanje skupnosti, 
- raziskave, pregled in revizija kurikuluma. 

Za učitelje, ki delajo na določenih ruralnih območjih v notranjosti države, so priskrbeli finančna 
nadomestila za »težave«, izkazalo pa se je, da so tovrstni učitelji prejemali enako visoka plačila 
ne glede na to, kako oddaljena in v kakšni stiski je bila šola, kjer so poučevali. Druga težava je 
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bila ta, da je šlo predvsem za moške učitelje (Gambia; Education for All 2015 National Review, 
2014). 

Preoblikovanje šol s prostori za spanje učiteljev: poskrbeli so za ustrezno namestitev učiteljev, 
saj so pred tem za spanje in dnevne aktivnosti uporabljali kar učilnice. Novi objekti so 
pripomogli k spremenjenemu pogledu na učiteljski poklic v teh skupnostih, hkrati pa prinesli 
povečanje števila kvalificiranih učiteljev na teh območjih (Gambia; Education for All 2015 
National Review, 2014). 

Razvite in izvedene so bile strategije za usposabljanje učiteljev pri poučevanju branja in 
razumevanja besed v 1., 2. in 3. razredu, saj je študija EGRA (Early Grade Reading Assessment) 
iz leta 2007 pokazala, da večina otrok ne zna brati. Uvedli so tudi program zgodnjega 
opismenjevanja v nacionalnih jezikih, čigar namen je poučevanje spretnosti branja v maternem 
jeziku, kar zagotavlja osnovo za nadaljnje učenje branja v angleščini (Gambia; Education for 
All 2015 National Review, 2014). 

Certifikat osnovnošolskih učiteljev: s pridobitvijo tega certifikata se učitelji enačijo z 
diplomiranimi učitelji. Osnovni model so nadgradili z razširjenim modelom. Pri slednjem 
učitelji tekom svojega izobraževanja pridobivajo praktične veščine, in sicer z načinom 
vajeništva v šoli v času šolskih počitnic, ki poteka na šoli, ki jim je regionalno blizu. S tem 
spoznajo program delovanja šole ter pridobijo možnost zaposlitve na lokalnem območju 
(Gambia; Education for All 2015 National Review, 2014). 

Veliki vložki so bili napravljeni tudi na področju kurikuluma ter tiskanja učbenikov z namenom, 
da bi učenci imeli material na voljo tudi doma ne le v šolah (Gambia; Education for All 2015 
National Review, 2014). 

Pri vsem tem je šolam v pomoč Program za izboljšanje kakovosti in standardov v šolah (PIQSS 
– Programme for Improved Quality and Standards in Schools) (Gambia; Education for All 2015 
National Review, 2014). 

2.4.5.4 Nadaljnji cilji 

Cilji na področju predšolskega izobraževanja 

Cilj politike je razširiti storitve na prikrajšane skupnosti, tako da se bo delež udeležencev 
predšolske vzgoje povečal po vsej državi.  

Cilji na področju univerzalnega osnovnošolskega izobraževanja 

V zvezi z univerzalnim osnovnim izobraževanjem se politika osredotoča na univerzalno 
devetletno neprekinjeno osnovno izobraževanje, upoštevajo starševske izbire glede na 
prednostno vrsto izobraževanja, kot sta izobraževanji madrassah in majalis5, s poudarkom na 
primerljivih in pravičnih predvidenih učnih dosežkih med javnim šolanjem in drugimi 
možnostmi. Prav tako politika usmerja pozornost na intervencije, ki odpravljajo ovire, kot so 
stroški in tradicionalna prepričanja. Pravičnost je tudi pomembna značilnost politike, ki odvrača 

                                                 
5 Majalis so šole za učenje Korana. Učenci ponavljajo za svojimi učitelji, zato takšno izobrazbo imenujejo tudi 
»Parrot education«. Cilj je memorizirati celoten Koran, ga znati interpretirati ter prevesti, poznati »Hadith« 
(Mohamedovi preroki) in »Fiqh« (Islamsko pravo). Učijo se tudi veščine imenovane »tasrif« in po končani 
izobrazbi lahko izdelujejo amulete ter postanejo zdravilci imenovani »Marabou« (Janson, 2014). 
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otroke, da hodijo na razdalji več kot tri kilometre, da bi dostopali do nižje osnovne šole 
(Gambia; Education for All 2015 National Review, 2014). 

Cilji na področju neenakosti spolov 

Eden izmed ciljev je tudi odpravljanje vseh oblik ovir glede izobraževanja za dekleta, s 
poudarkom tako na dostopu kot tudi nadaljevanju šolanja ter uspešnosti pri izobraževanju. Ta 
cilj narekuje potrebo po ustrezni kvalifikaciji učiteljskega kadra in določeno stopnjo 
feminizacije poklica, da bi lahko učiteljice predstavljale vzornice ter na ta način pritegnile 
oziroma ohranjale deklice pri izobraževanju, zlasti v ogroženih skupnostih. Poseben poudarek 
je namenjen tudi zmanjševanju stroškov za gospodinjstva, da bi lahko matere svojim hčeram 
omogočile izobraževanje (Gambia; Education for All 2015 National Review, 2014). 

Cilji na področju nadaljnjega izobraževanja ali zaposlovanja po končanem 

izobraževanju 

Eden izmed ukrepov ponuja tudi možnost samozaposlitve z zagotavljanjem tehničnega in 
poklicnega izobraževanja in usposabljanja (TVET). Program izobraževanja ponuja 
pridobivanje znanj in spretnosti s področja tradicionalnih vajeniških poklicev. Spodbujajo tudi 
vseživljenjsko izobraževanje, in sicer s priznanjem opravljenega sekundarnega ali terciarnega 
izobraževanja (Gambia; Education for All 2015 National Review, 2014). 

Cilji na področju pismenosti 

Glede pismenosti je cilj zmanjšanja nepismenosti za 50 %. Ne glede na starostne skupine je 
pismenost predpogoj za večino ostalih oblik učenja, zato je temu namenjen precejšen poudarek. 
Pri izvajanju tega programa MoBSE ohranja svojo tradicionalno vlogo spremljanja, nadzora in 
vrednotenja pismenosti (Gambia; Education for All 2015 National Review, 2014). 

Cilji na področju kakovosti izobraževanja 

Poleg tega je eden izmed ciljev tudi izboljšanje kakovosti izobraževalnih programov, kjer se 
ravno tako usmerjajo predvsem v izobraževanje učiteljev. Poudarek je na strokovnem razvoju, 
s katerim bi otrokom postavili dobro podlago za učenje (Gambia; Education for All 2015 
National Review, 2014). 

2.4.5.5 Možnosti nadaljnjih izboljšav 

Do leta 2015 je bilo na področju izobraževanja s pomočjo programa EFA moč zaznati velik 
napredek. Še vedno pa ostajajo težave, ki jih je potrebno odpraviti, polja za možne razširitve in 
izboljšave programov. Za program 2014–2022 so predvidevani novi programi in politike, ki 
bojo vse to dopolnile. Posegi na območje neenakosti med spoloma so rezultirali tako na 
osnovnošolskem kot tudi srednješolskem nivoju, kar brez intervencij v zvezi z gospodinjstvi ne 
bi bilo mogoče. Predvsem z napravami, ki privarčujejo nekaj dela, so matere deklicam lahko 
omogočile obiskovanje šole, hkrati pa so se deklice v času izven pouka lahko izognile 
določenim opravilom v gospodinjstvu in ta čas namenile učenju ter domačim nalogam. Na 
področju odpravljanja neenakosti med spoloma je potrebno nadaljevati oziroma nadgraditi cilje 
tako, da odpravo pristojbin razširijo na srednje šole, okrepijo podporo gospodinjstvom s 
podpornimi sistemi za ustvarjanje dohodka, z dodatno gradnjo ločenih stranišč za dekleta na 
tistih šolah, kjer jih še ni, ter z zagotavljanjem sanitarnih blazinic za uporabo med menstruacijo 
študentkam (Gambia; Education for All 2015 National Review, 2014). 
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2.4.6 MEDNARODNO SODELOVANJE 

2.4.6.1 Konvencija o otrokovih pravicah 

V Konvenciji o otrokovih pravicah je zapisano: 

»Države pogodbenice priznavajo otrokovo pravico do izobraževanja in z namenom, da bi bila 
ta pravica polagoma dosežena na podlagi enakih možnosti, še posebej:  

a. zagotavljajo obvezno in vsem brezplačno dostopno osnovno šolanje;  
b. spodbujajo razvoj različnih oblik srednjega šolanja, vštevši splošno in poklicno šolanje, 

skrbijo, da je dosegljivo in dostopno vsakemu otroku, ter sprejemajo ustrezne ukrepe, 
kot je uvedba brezplačnega šolanja in po potrebi denarna pomoč;  

c. z vsemi razpoložljivimi sredstvi zagotavljajo, da je visoko šolanje na podlagi osebne 
sposobnosti vsem enako dostopno;  

d. skrbijo, da so obvestila in nasveti o šolanju in poklicu dosegljivi in dostopni vsem 
otrokom;  

e. sprejemajo ukrepe za spodbujanje rednega obiskovanja pouka in zmanjševanja osipa v 
šolah« (Konvencija o otrokovih pravicah, 1989, 28. člen). 

Države pogodbenice so zavezane tudi k temu, da z različnimi ukrepi zagotavljajo takšen način 
discipliniranja v šolah, ki ne izničuje otrokovega dostojanstva, ter k mednarodnem sodelovanju 
v zadevah, vezanih na izobraževanje. Namen slednjega je izkoreninjanje neznanja in 
nepismenosti ter olajšan dostop do spoznanj na znanstvenem, tehničnem in edukacijskem 
področju, pri čemer se še posebna pozornost namenja državam v razvoju. 

2.4.6.2 Nevladne organizacije 

Nevladne organizacije so mnogokrat kritizirane in v družbi ne zastopajo uglednih položajev. 
Glavna kritika je ločenost od lokalnih skupnosti, kar je med drugim tudi posledica neoliberalne 
agende. Mnoge organizacije, zlasti manjše nevladne državne organizacije, se morajo pošteno 
boriti za pridobivanje sredstev. Podeželske nevladne organizacije pojasnjujejo, da je njihova 
vizija izkoreniniti revščino s pomočjo različnih projektov, pri katerih so odvisni od zunanjega 
financiranja. Ravno financiranje je glavno vprašanje mnogih organizacij in od tega je odvisno 
vse nadaljnje delo. Včasih se v boju za sredstva celo izgubi osrednji namen, za katerega se 
organizacija bori. Večina organizacij je primorana delovati z razpoložljivimi sredstvi, kar jih 
pogosto omejuje (Gutjahr, 2018). 

Mednarodne donacije so sicer zaželene, a so hkrati lahko problematične, saj donatorji in 
organizacije nimajo nujno podobnih zamisli o potrebah skupnosti oziroma družbe v Gambiji. 
Na tem mestu velja izpostaviti ravno Evropsko unijo (EU), ki je eden največjih donatorjev. EU 
vidi nove možnosti sodelovanja s predsednikom Barrowom, poleg tega pa še vedno sodeluje 
tudi z nekaterimi mednarodnimi nevladnimi organizacijami. Potrebno je upoštevati, da takšno 
sodelovanje zahteva veliko birokracije in močno upravo, kar lahko za gambijske organizacije 
pomeni veliko breme, zato so možnosti sodelovanja z določenimi organizacijami, ki niso dovolj 
institucionalizirane, otežene (Gutjahr, 2018). 

EU se ne povezuje le z institucionaliziranimi organizacijami, ampak tudi s tistimi, ki se 
osredotočajo na človekove pravice. Ob tem je potrebno izpostaviti, da človekove pravice, v 
primerjavi z obdobjem pod vodstvom Jammeha, danes niso več problematično področje, pač 
pa sta to revščina in brezposelnost. Ravno to je težava mednarodnega sodelovanja, saj se 
zunanje skupščine osredotočajo predvsem na človekove pravice, zaradi česar gambijske 
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organizacije v svojih poročilih navajajo to problematiko zgolj zaradi večjih možnosti 
pridobivanja sredstev, kljub temu da to ni njihova prednostna naloga. Tako mednarodne 
skupščine močno vplivajo na številne lokalne organizacije, ki so zaradi potrebe po finančnih 
sredstvih pripravljene izvajati skoraj vsak projekt. S tem nevladne organizacije usklajujejo 
svoje delo z neoliberalnim diskurzom, ki ga podpirajo donatorji, ne pa z oblikovanjem 
projektov, ki temeljijo na lokalnih potrebah. Hkrati mednarodni donatorji raje sodelujejo z 
velikimi institucionaliziranimi (večinoma mednarodnimi) organizacijami, pri čemer imajo 
prednost pri financiranju tisti projekti, katerih rezultati so očitno izmerljivi. V tem smislu se 
pojavi vprašanje, ali vpliv mednarodnih donatorjev krepi civilno družbo z namenom, da se ta 
preobrazi, ali krepi le določene institucije, ki ne prispevajo k preoblikovanju družbe kot take 
(Gutjahr, 2018). 

2.4.6.3 Sodelovanje Slovenije in Gambije 

Na spletni strani slovenskega Ministrstva za zunanje zadeve je naveden podatek, da sta stalni 
predstavnik Republike Slovenije pri OZN, veleposlanik Roman Kirn, in stalni predstavnik 
Gambije, Crispin Grey-Johnson, podpisala izjavo, na podlagi katere sta Slovenija in Gambija 
25. 8. 2005 vzpostavili diplomatske odnose (MZZ, b. d.). 

Sicer Slovenijo in Gambijo povezuje tudi Društvo Za otroke sveta, ki je nevladna, prostovoljna, 
neprofitna in humanitarno usmerjena organizacija. Glavna naloga društva je pomoč revnim 
otrokom ter mladostnikom, spodbujanje in omogočanje izobraževanja, hkrati pa tudi 
spodbujanje enakosti med spoloma ter doseganje enakih pravic za vse, tudi ženske in deklice 
(Za otroke sveta – botrstva, prostovoljno delo, potovanja, b. d.).  

 

Slika 13: Z učenci 2. razreda Osnovne šole Mo-Beta (osebni arhiv, 2018) 
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA IN 

CILJI RAZISKOVANJA 

Izobraževanje je pomembno tako za posameznika/co kot tudi družbo v celoti. Kot je bilo 
opisano že zgoraj, za posameznika/co pomeni večjo možnost zaposlitve, udejstvovanja v 
družbenem življenju, svobodo in dostojno življenje izven revščine, za družbo pa pomeni 
gospodarski doprinos oziroma rast, večjo družbeno homogenost in enakost. Kaj pomeni biti 
nepismen, si v Sloveniji danes morda težko predstavljamo, saj pismenost znaša skoraj 100 %. 
Žal pa to ne velja za države v razvoju, kot je na primer Gambija, kjer je bilo pred dvema letoma 
pismenih le dobra polovica vseh prebivalcev. Še posebno ta problematika zajema ženske 
oziroma deklice, saj je neenakost med spoloma v Gambiji še vedno bistveno večji problem, kot 
se zdi na prvi pogled. S to težavo se sicer pristojne organizacije (denimo Unicef) že nekaj let 
ukvarjajo, kar jim omogočajo predvsem mednarodna finančna sredstva, še vedno pa ni v celoti 
odpravljena. Uredili so več šol, kar otrokom omogoča, da se šolajo v domačem okolju, poskrbeli 
so za izobražen kader ter dodelili finančna sredstva najrevnejšim prebivalcem. Opravljene 
raziskave kažejo, da se vpis v šole in dosežena stopnja izobrazbe sicer povečujeta, revščina pa 
ostaja. Predvsem je problematična v dveh smereh, in sicer revščina žensk (govorimo o tako 
imenovani feminizaciji revščine) ter revščina podeželja. V Gambiji se ravno iz tega razloga 
namenoma izvaja izobraževanje učiteljic, ki bi deklicam na podeželju predstavljale zgled, kako 
pomembna je strokovna izobrazba. Vse to se sliši obetavno in zdi se, kot da so težave 
odpravljene, pa temu ni tako. Na revnejših območjih v Gambiji se še vedno srečujejo s 
problematiko, ki ne omogoča učinkovitega šolanja. Kljub omenjenemu izobraževanju učiteljic, 
celoten kader še ni ustrezno strokovno usposobljen. Razredi so prepolni, včasih štejejo tudi do 
100 učencev na enega učitelja, kar vsekakor znižuje efektivnost programov. Pomanjkanje 
sredstev, potrebščin, neenakost med spoloma in posledično verbalno nadlegovanje deklic, 
včasih celo fizične zlorabe, pa so še dodatni dejavniki, ki predvsem deklice odvračajo od 
šolanja. Starši si šolanje težko privoščijo, zato otroke vpisujejo v programe ob različnih 
starostih, sami pa so po večini nepismeni, zato jim pri šolanju ne morejo pomagati. 

V raziskavi sem se osredotočila na vprašanja, koliko v Gambiji dejansko delujejo v smeri 
preprečevanja oziroma zmanjševanja razlik med spoloma, na kakšen način učiteljice učenke 
spodbujajo k doseganju višje izobrazbe, ali se pojavljajo razlike v pristopu do dečkov in deklic 
ter kako se to kaže, kakšna je dinamika med samimi učenci, ter skušala ugotoviti, koliko se 
neenakost med spoloma izkazuje na socialnem področju, torej skozi dejavnosti in igro tako med 
poukom kot tudi med odmori. 

3.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Osrednji cilj raziskave je bil ugotoviti, koliko učiteljskega kadra je v resnici izobraženega za 
svoje delo, na kakšen način se učitelji/učiteljice v Gambiji spopadajo z neenakostjo med 
spoloma, kako delujejo v smeri zmanjševanja teh razlik ter kako se slednje sploh kažejo med 
učenci in učenkami v osnovnih šolah na podeželju.  

Raziskovalna vprašanja (RV) so bila sledeča: 
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RV 1: Ali so deklice v šolah v Gambiji v odnosu do dečkov zapostavljene in obravnavane 
diskriminatorno? 

RV 2: Ali se učitelji/učiteljice spopadajo s to problematiko in na kakšen način? 

RV 3: Ali učitelji/učiteljice razumejo izobrazbo kot pomemben vidik izhoda iz revščine? 

RV 4: Ali so učitelji/učiteljice primerno izobraženi za svoje delo? 

RV 5: Na kakšen način spodbujajo učenke k izobraževanju? 

RV 6: Kakšni so dinamika in odnosi v razredih ter na šolskem območju? 

3.3 METODE DELA 

Uporabljena metoda je opazovalna in deskriptivna, saj zajema opazovanje in spoznavanje ter 
opis trenutnega stanja. Raziskovalni pristop je kvalitativna raziskava, s pomočjo katere se 
poglobljeno osredotočam na problematiko deklic in njihovo (ne)enakost ter delovanje v smeri 
odpravljanja le-te. 

Za intervju učiteljev in učiteljic sem pripravila sledeča vprašanja, ki sem jih po potrebi 
dopolnjevala s podvprašanji: 

• Kakšna je vaša izobrazba? 
• Kje ste se izšolali, koliko časa je trajalo izobraževanje? 
• Poznate ali ste se morda celo udeležili programa »Remedial initiative female teachers«? 
Če ste se, ali lahko kaj več poveste o tem, na primer kakšni so cilji programa, koliko se 
dejansko izvaja …? 

• Ali ste se sami odločili za ta poklic? Ali ste imeli kakšen zgled v domačem okolju? 
• Iz katerega dela sicer prihajate (mesto/podeželje)? Ali ste v zameno za prihod na 

podeželje prejeli dodatno plačilo? 
• Kako same vidite težavo neenakosti spolov? Ali je prisotna in zaznavna, kako velik 

problem predstavlja, je s tem povezana revščina? 
• Na kakšen način se neenakost med spoloma kaže? Je tega manj kot v preteklosti, enako 

ali več? 
• Kako se s tem spopadate? Se borite proti neenakosti, se trudite doseči enakost? 
• Ali povezujete izobrazbo z morebitnim izhodom iz revščine? Kakšen pomen ima 

izobrazba v družbi? 
• Kaj pomeni izobrazba za deklice? 
• Ali spodbujate deklice k izobraževanju in kako? Ali uporabljate drugačne pristope kot 

pri dečkih? Lahko navedete primer? 
• Ali sodelujete s starši, jim predstavljate problematiko, jih usmerjate, jim svetujete? 

3.3.1 VZOREC, MERSKI INSTRUMENT 

Vzorec zajema 6 učiteljev oziroma učiteljic, ki poučujejo na Osnovnih šolah v Gambiji (MO 
BETA Nursery & Kindergarten The Gambia, St. Teresa's roman catholic primary school, The 
Swallow (Centre for Emancipating Education) in Rainbow early development centre, Fajara.  

Drugi del raziskave je opazovanje, kjer vzorec zajema učenke in učence različnih osnovnih šol, 
v starosti med 6 in 14 let. 
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3.3.2 OPIS ZBIRANJA PODATKOV 

Uporabljeni tehniki zbiranja podatkov sta bili intervju (z učitelji/učiteljicami) ter opazovanje 
učencev in učenk v času šolanja in izven časa pouka.  

Intervju je polstrukturiran, za opazovanje učencev pa sem pripravila instrument (čeklisto), na 
katerega sem vpisovala podatke. Zajemal je odnos učencev do učenk in obratno, odnos 
učitelja/učiteljice do učencev in učenk, morebiten pojav nasilja, konflikte, izločanje iz družbe 
in podobno.  

Podatke sem zbirala v času od 25. 10. do 15. 12. 2017 in nato še od 28. 4. do 26. 5. 2018 na 
lokalnih osnovnih šolah v Gambiji.  

Intervjuje sem opravila izven časa pouka, opazovanje pa tako v času pouka kot tudi izven. 
Posamezni intervjuji so trajali med 30 in 50 minut, posnela pa sem jih z mobilnim telefonom, s 
čimer so se intervjuvane osebe predhodno strinjale.  

Tabela 1: Splošni podatki o intervjuvancih 

INTERVJUVANEC 

ŠTEVILO LET 
POUČEVANJA 

OZIROMA 
DELOVANJA V ŠOLI 

SPOL 
SMER 

IZOBRAZBE 
DELOVNO 

MESTO 

Intervjuvana oseba 1 2 moški Agrikultura 
učitelj 

francoščine 

Intervjuvana oseba 2 23 ženska Psihologija 
pomočnica 
ravnateljice 

Intervjuvana oseba 3 37 ženska 
predšolska 
vzgoja in 

razredni pouk 
ravnateljica 

Intervjuvana oseba 4 2 ženska razredni pouk 

učiteljica 
predšolskih 

otrok in 
nižje stopnje 

Intervjuvana oseba 5 1 ženska 

komunikacijske 
znanosti in 
novinarstvo 

PTC 

učiteljica 
nižje stopnje 

Intervjuvana oseba 6 4 moški 
agrikultura 

PTC 
učitelj višje 

stopnje 
 

Opazovanja so potekala v 30 minutnih serijah, med poukom in odmorom. Dnevno sem opravila 
od 2 do 5 opazovanj, in sicer na šolah: MO BETA Nursery & Kindergarten The Gambia, St. 
Teresa's roman catholic primary school, The Swallow (Centre for Emancipating Education), 
Eye Bee Leaf Nursery school, Rainbow early development centre, Fajara in Kotu senior 
secundary school. Največ opazovanj sem opravila na šoli MO BETA Nursery & Kindergarten 
The Gambia, saj sem tam delala kot prostovoljka v razredu. V nadaljevanju je tabela, v kateri 
so zabeležena vsa opazovanja, ki jih je bilo skupno 86. 
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Tabela 2: Podatki o opazovanjih 

ŠOLA DATUM ČAS OPAZOVANJA OPOMBE 

Eye Bee Leaf Nursery 
school 

30. 10. 2017 

8:30–9:00 
9:00–9:30 

10:00–10:30 
11:00–11:30 

10:00–11:00 
ODMOR 

Eye Bee Leaf Nursery 
school 

31. 10. 2017 

8:30–9:00 
9:00–9:30 

10:30–11:00 
11:00–11:30 

10:00–11:00 
ODMOR 

Eye Bee Leaf Nursery 
school 

3. 11. 2017 
9:00–9:30 

10:00–10:30 
11:00–11:30 

10:00–11:00 
ODMOR 

Eye Bee Leaf Nursery 
school 

6. 11. 2017 

8:30–9:00 
9:00–9:30 

10:00–10:30 
11:00–11:30 

10:00–11:00 
ODMOR 

St. Teresa's roman 
catholic primary 

school 
7. 11. 2017 

10:30–11:00 
12:00–12:30 
15:00–15:30 
15:40–16:10 

DOPOLDNE 
OPAZOVANJE 

NIŽJE STOPNJE, 
POPOLDNE 

VIŠJE 
St. Teresa's roman 
catholic primary 

school 
17. 5. 2018 

14:00–14:30 
14:30–15:00 
15:00–15:30 

 

The Swallow (Centre 
for Emancipating 

Education) 
9. 11. 2017 

10:00–10:30 
10:40–11:10 

10:00 – 10:30 
ODMOR 

The Swallow (Centre 
for Emancipating 

Education) 
6. 12. 2017 

8:30–9:00 
9:00–9:30 

 

Kotu senior secondary 
school 

11. 12. 2018 
9:00–9:30 

9:30–10:00 

ŠOLA, KI IMA 
LOČEN POUK 

ZA DEKLICE IN 
DEČKE 

MO BETA Nursery & 
Kindergarten The 

Gambia 
30. 4. 2018 

8:30–9:00 
10:00–10:30 
10:30–11:00 
13:00–13:30 

10:30–11:30 
ODMOR 

MO BETA Nursery & 
Kindergarten The 

Gambia 
2. 5. 2018 

9:00–9:30 
10:00–10:30 
10:30–11:00 

10:30–11:30 
ODMOR 

MO BETA Nursery & 
Kindergarten The 

Gambia 
3. 5. 2018 

8:30–9:00 
10:00–10:30 
10:30–11:00 
12:00–12:30 

10:30–11:30 
ODMOR 

MO BETA Nursery & 
Kindergarten The 

Gambia 
4. 5. 2018 

8:30–9:00 
10:00–10:30 
10:30–11:00 

10:30–11:30 
ODMOR 
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12:30–13:00 

MO BETA Nursery & 
Kindergarten The 

Gambia 
7. 5. 2018 

8:30–9:00 
9:00–9:30 

10:00–10:30 
10:30–11:00 
13:00–13:30 

ŠPORTNI DAN 
NA STADIONU 

ZA 
PREDŠOLSKE 

OTROKE 
(NURSERY) 

MO BETA Nursery & 
Kindergarten The 

Gambia 
9. 5. 2018 

8:30–9:00 
10:00–10:30 
10:30–11:00 
12:00–12:30 

10:30–11:30 
ODMOR 

MO BETA Nursery & 
Kindergarten The 

Gambia 
10. 5. 2018 

8:30–9:00 
9:00–9:30 

10:00–10:30 
10:30–11:00 
12:00–12:30 

10:30–11:30 
ODMOR 

MO BETA Nursery & 
Kindergarten The 

Gambia 
11. 5. 2018 

8:30–9:00 
10:00–10:30 
10:30–11:00 
12:30–13:00 

ŠPORTNI DAN 
NA STADIONU 

ZA ŠOLSKE 
OTROKE 

(PRIMARY) 

MO BETA Nursery & 
Kindergarten The 

Gambia 
14. 5. 2018 

8:30–9:00 
10:00–10:30 
10:30–11:00 
12:30–13:00 

10:30–11:30 
ODMOR 

MO BETA Nursery & 
Kindergarten The 

Gambia 
15. 5. 2018 

8:30–9:00 
9:00–9:30 

10:30–11:00 
12:30–13:00 

10:30–11:30 
ODMOR 

MO BETA Nursery & 
Kindergarten The 

Gambia 
16. 5. 2018 

8:30–9:00 
10:00–10:30 
10:40–11:10 
12:30–13:00 

10:30–11:30 
ODMOR 

MO BETA Nursery & 
Kindergarten The 

Gambia 
18. 5. 2018 

8:50–9:20 
10:10–10:40 
10:40–11:10 
12:00–12:30 

10:30–11:30 
ODMOR 

Rainbow Early 
development centre, 

Fajara 
8. 5. 2018 

8:30–9:00 
9:20–9:50 

10:00–10:30 
10:40–11:10 
12:30–13:00 

10:00–10:30 
ODMOR 

Rainbow Early 
development centre, 

Fajara 
12. 5. 2018 

8:30–9:00 
9:30–10:00 

10:00–10:30 
10:40–11:10 

10:00–10:30 
ODMOR 

 



Zgonec, S. (2018). Odpravljanje neenakosti med spoloma na osnovnih šolah v Gambiji. Pedagoška fakulteta, 
Univerza v Ljubljani.  
 

53 
 

 

Graf 1: Delež opazovanj opravljenih na posameznih šolah 

3.3.3 OPIS OBDELAVE PODATKOV 

Po opravljenem in posnetem intervjuju sem naredila transkripcijo, torej dobesedni prepis 
odgovorov intervjuvancev. Ker je zbiranje podatkov potekalo v angleškem jeziku, sem morala 
besedilo najprej prevesti v slovenščino, sledilo je izločevanje nepomembnih delov, predvsem 
ponavljajočih se stavkov ter mašil. Nadalje sem besedilo razčlenila na posamezne dele in 
določila enote kodiranja prvega in drugega reda, nato pa jim pripisala kategorije. Zadnji korak 
je bil priprava shematičnega prikaza pridobljenih podatkov ter oblikovanje interpretacije, ki 
sem jo podkrepila s teoretičnimi izhodišči.  

Podatke, ki sem jih pridobila s pomočjo opazovanja, sem najprej vnesla v računalniški program 
Microsoft Excel, nato pa izračunala odstotke in aritmetično sredino. 

3.4 REZULTATI 

3.4.1 REZULTATI OPAZOVANJ 

Tabela 3: Rezultati opazovanj 

 M Ž M (%) Ž (%) 
Aritmetična 

sredina 
OKOLIŠČINE   

Dogajanje poteka notri 60 69,76  
Dogajanje poteka na prostem 26 30,23  
Dogajanje poteka na šolskem 

območju 
77 

 
89,53  

ČUSTVA   

Rainbow Early development
centre, Fajara

MO BETA Nursery &
Kindergarten The Gambia

Kotu senior secondary school

The Swallow (Centre for
Emancipating Education)

St. Teresa's roman catholic
primary school

Eye Bee Leaf Nursery school
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Otroci so veseli 82 81 95,35 94,19  
Otroci so nasmejani 82 81 95,35 94,19  

Otroci so polni energije 73 70 84,88 81,40  
Otroci so žalostni, slabe volje 4 7 4,65 8,14  

Otroci niso zainteresirani 12 6 13,95 6,98  
NEVERBALNA 

KOMUNIKACIJA 
 
 

 

Prisotni so nežni dotiki 975 1118   11.33 13 
Med seboj se držijo za roke 412 584   4,79 6,79 

Prisotni so grobi dotiki 1248 1621   14,51 18,84 
Prisotno je nasilje 86 86 100 100  

Otroci zavijajo z očmi 9 5 10,47 5,81  
NASILJE    

Nasilje izvajajo otroci med 
sabo 

86 86 100 100  

Nasilje je izvajano le nad 
deklicami 

3 3,49  

Nasilje izvaja učitelj 82 79 95,35 91,86  
Nasilje je fizično – brce, 

pljuvanje, pretep, prerivanje 
86 86 100 100  

VERBALNA 
KOMUNIKACIJA 

  

Fantje se z deklicami ne 
pogovarjajo 

0 0  

Prisotno je vpitje nad otroki 77 81 89,53 94,19  
Do učiteljev se spoštljivo 

vedejo, jih primerno 
ogovarjajo 

86 86 100 100  

OZRAČJE V SKUPNOSTI   
Na splošno je ozračje 

pozitivno 
84 97,67  

Otroci so sproščeni 84 97,67  
Ozračje je neprimerno, napeto 0 0  
Čuti se neenakost, podrejenost 

v relaciji otrok – učitelj 
83 96,51  

Opazna je razlika med 
spoloma 

4 4,65  

Hierarhija je močno prisotna 
med otroki 

8 9,30  

FORMIRANJE V 
SKUPINE 

  

Skupine so mešane 82 95,35  
Skupine so ločene po spolu 4 4,65  

Kako velike so skupine 4-12  8,50 
Skupine se že samodejno 

formirajo 
75 87,21  

Skupine so vedno enake 16 18,60  
Skupine so naključne, vsakič 

drugačne 
70 81,40  

V skupino lahko vstopi 
kdorkoli 

34 39,53  

V skupino lahko pridejo le s 
povabilom 

51 59,30  
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HIERARHIJA   
Vsi člani so enakovredni 67 77.91  

Deklice imajo drugačne vloge 
kot dečki (tradicionalne) 

6 6,98  

Nekdo je vodja skupine, ostali 
so podrejeni 

19 22,09  

Prisotno je izključevanje iz 
igre 

42 48,84  

DEJAVNOSTI   
Med odmori, prostim časom 

se igrajo 
86 82 100 95,35  

V tem času ustvarjajo 0 4 0 4,65  
Se učijo, delajo domačo 

nalogo 
2 15 2,33 17,44  

So dobro skoncentrirani 72 65 83,72 75,58  
So že naveličani, utrujeni 5 8 3,49 9,30  
Dejavnosti so vedno iste 81 84 94,19 97,67  
VLOGA UČITELJA   

Učitelj je prisoten 86 100  
Učitelj narekuje potek odmora 31 36,04  

Učitelj posega vmes, npr. s 
kaznovanjem 

84 97,67  

Učitelj je dejaven (v igri, 
pomaga pri učenju) 

2 2,33  

Učitelj je le z dečki 0 0  
Učitelj je le z deklicami 0 0  
Ni zaznavne razlike med 

spoloma 
84 97,67  

3.5 INTERPRETACIJA REZULTATOV 

3.5.1 RV 1: ALI SO DEKLICE V ŠOLAH V GAMBIJI V ODNOSU DO 

DEČKOV ZAPOSTAVLJENE IN OBRAVNAVANE 

DISKRIMINATORNO? 

S svojim opazovanjem sem prišla do ugotovitev, da deklice napram dečkom niso zapostavljene. 
Do manjših odklonov sicer prihaja, saj so bile deklice večkrat naveličane in slabe volje, vendar 
razlike niso bistvene. Po drugi strani so bile deklice nekoliko bolj zainteresirane za delo, med 
odmori pa so se za razliko od dečkov včasih tudi pripravljale na pouk, ne le igrale. Na splošno 
je med deklicami več telesne interakcije, tako nežne kot tudi grobe. Več je dotikov, držanja za 
roke, pa tudi pretepov in prerivanja.  

Glede fizičnega nasilja med učenci in učenkami glede na spol ne morem trditi, da je ena skupina 
bolj ali manj izpostavljena. Nasilje se vrši tako v relaciji deklica – deklica, deček – deček, kot 
tudi deklica – deček. Tudi učitelji so tisti, ki nad učenci izvajajo fizično nasilje, največkrat gre 
za udarce po glavi z roko ali tršim predmetom, pri čemer se njihov pristop ne razlikuje glede na 
spol učencev.  

Skozi intervju ena od oseb izpostavi problematiko, da je nasilje v Gambiji splošna oblika 
discipliniranja in se ga poslužujejo tako doma kot tudi v šoli. Na eni izmed šol se na sestankih 
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s starši pogovarjajo tudi o tem, da je bolj smiselno otroke disciplinirati in vzgajati na drugačne 
načine, a gre za dolgotrajen proces, saj je fizična kazen globoko zasidrana v družbi in kulturi. 
S tem povezujem tudi dejstvo, da je med učenci in učenkami prisotnega veliko nasilja, ki pa 
verjetno ni nič drugega kot priučeno vedenje iz domačega okolja.  

Pomemben podatek je tudi ta, da so učenci in učenke do učiteljev bistveno bolj spoštljivi, kot 
so bili do prostovoljcev. Mi smo namreč tisti, ki se fizičnega obračunavanja nismo nikoli 
poslužili, kar pa so oni povezali z našim položajem. Tako v nas niso prepoznali avtoritete, pač 
pa le nekoga, ki je prišel na obisk in je z njimi nežen. Skozi svoje življenje v Gambiji sem hitro 
opazila, da je nasilje tisto, ki narekuje hierarhijo, saj so do tistega, ki je nasilje izvajal, čutili 
(straho)spoštovanje. Tako v domačem kot tudi šolskem okolju je bila to metoda dokazovanja 
nadrejenega položaja, bodisi učiteljev, staršev ali kogarkoli drugega, ki je od njih starejši. Ker 
takšnega pristopa jaz nisem uporabljala, so si pri mojih učnih urah drznili več kot sicer pri 
lokalnih učiteljih. Zgodilo se je celo to, da sem prejela udarec s strani učenca. 

Diskriminacije ne morem potrditi niti na podlagi podatkov, ki sem jih pridobila z opazovanjem, 
niti na podlagi podatkov pridobljenih z intervjuji. Učitelji pravijo, da na učence in učenke ne 
gledajo različno ter da se v obeh primerih poslužujejo enakih ukrepov. 

3.5.2 RV 2: ALI SE UČITELJI/UČITELJICE SPOPADAJO S TO 

PROBLEMATIKO IN NA KAKŠEN NAČIN? 

Vsi intervjuvanci so dejali, da med svojim delom vse učence vključujejo enako, ne glede na 
spol. Večinoma se poslužujejo vrstnega reda deček – deklica, ki ga uporabljajo tako pri 
sedežnem redu kot tudi na primer pri klicanju pred tablo. Skupine in razredi so mešani, šolska 
opravila, med katere sodijo čiščenje, pometanje, prinašanje vode, odnašanje smeti in podobno, 
izvajajo vsi učenci in učenke. Tudi dečki pometajo in brišejo mize, pravijo intervjuvanci. 
Ločene skupine so le med športno vzgojo, kjer dečki navadno igrajo nogomet ali druge igre z 
žogo, deklice pa bolj socialne igre, kot so na primer »Pokaži nam svoj ples«, »Klicanje po 
imenu« in podobno. 

Te ugotovitve sem potrdila tudi z opazovanjem, saj so učenci vedno, ne glede na šolo ali razred 
sedeli mešano, deček – deklica – deček – deklica. Vsi so bili enakomerno vključeni v pouk in 
so sodelovali pri opravilih, na primer pometanju in čiščenju. Drugače je bilo le na eni izmed 
šol, in sicer Kotu Senior Secondary School, saj je šlo za islamsko šolo, kjer je pouk ločen za 
deklice in dečke. V tem primeru so bili v razredu le dečki, učilnice za deklice pa so se nahajale 
na drugi strani posesti, tako da niti med odmorom ni prišlo do stika med učenci in učenkami.  

Učitelji na splošno problematike neenakosti med spoloma ne smatrajo kot nekaj negativnega. 
Še več, pojasnjujejo, da gre v Gambiji za muslimanski svet, za katerega je značilno, da je ženska 
moškemu podrejena. Ena izmed intervjuvanih oseb pojasnjuje: »Kar vpliva na neenakost med 
spoloma je potrebno povezovati z vero. Religija pravi, da morajo moški voditi ženske pa so 
zadaj. Nekaj let nazaj je veljalo, da so moški bolj izobraženi, zdaj pa temu ni več tako. Zdaj so 
tudi ženske izobražene. Še vedno pa so službe, kjer so le moški. Lahko se sicer prijaviš, ampak 
bodo vzeli samo moškega. Ampak na primer na GTTI (Gambia technical training institute – 
Gambijski inštitut za tehnično usposabljanje) so tudi ženske. Zdaj so ženske direktorice, 
ravnateljice, bolj so udeležene kot nekoč. So spremembe in to zaenkrat v dobro smer. S to 
generacijo se spreminjajo stvari, imamo več ženskih maturantk, direktoric, več zaposlenih v 
vojski in policiji. Še vedno pa imamo določen problem s spolom. Moje osebno mnenje je, da je 
temu tako zaradi vere. Ker islam je s tem povezan. V Koranu piše, da morajo moški voditi, žensk 
predsednic na primer ne sme biti. Zdajšnja generacija sicer to spreminja, v mojih časih, v 70. 
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in 80., pa je bilo drugače« (Intervju 3). Pri svojem delu se neenakosti med spoloma izogiba 
tako, da vse učence enako vključuje v pouk. Na šoli imajo določena opravila, ki jih morajo 
učenci izvajati ne glede na spol. V paru delata deček in deklica in pri tem nihče ni izključen. S 
tem jih na nek način učijo odgovornosti, saj so otroci naša prihodnost in bojo nekoč prevzeli 
naša mesta. Naloga učiteljev je, da jih pravilno usmerjajo in izobražujejo. Pri tem je pomembno, 
da učitelj učne ure napravi zanimive in atraktivne. Učenci morajo biti motivirani za delo, saj se 
hitro naveličajo in začnejo dolgočasiti, če jih nekaj časa pustimo nezaposlene. Tudi med igro 
mora biti prisotna odrasla oseba, sicer se hitro prične kakšen prepir in nasilje.  

Eden izmed intervjuvancev pravi, da je dokaz v manjši neenakosti med spoloma tudi ta, da je 
na šolah enako ali celo več deklic kot dečkov. Pri njih je na primer v 4. razredu 6 deklic in le 
en deček.  

Podobno razmišlja tudi druga intervjuvanka, ki pravi, da je neenakost med spoloma na nek 
način prisotna, a ni moteča. Ker smo v 21. stoletju, je to stvar, za katero je že kar dobro 
poskrbljeno, zgodilo se je namreč veliko sprememb, povezanih z neenakostjo med moškimi in 
ženskami. Nekoč je bila izobrazba deklicam nedostopna, saj v družbi ni bilo sprejemljivo, če 
so deklice obiskovale šolo. Od ženske se ni pričakovalo drugega, kot da se poroči in skrbi za 
svojega moža ter kasneje družino. Vsa opravila v hiši so pripadala ženskam, zato niti ni bilo 
časa, da bi se izobraževale. Danes pa so razmere drugačne in vsi otroci imajo priložnost, da se 
izobražujejo in se pozicionirajo v družbi.  Ženske zasedajo tudi višja delovna mesta, na primer 
podpredsednica države je trenutno ženska. 

Ena izmed intervjuvanih oseb nasprotno od tega ugotavlja, da neenakosti sicer ne opazi, kar pa 
še ne pomeni, da je ni. Morda se je že tako navadila na okoliščine, da je ne zaznava več. Potrjuje 
pa tudi ugotovitve ostalih intervjuvanih oseb, da je tega manj kot v preteklosti. Dandanes 
najdemo tudi nekaj ženskih voznic avtomobila in na splošno ženske postajajo močnejše, 
samozavestnejše. Poudarja pa, da se deklicam krivica glede spola večkrat kot v šoli dogaja 
doma, saj se lahko dečki pred ali po pouku prosto igrajo zunaj, medtem ko so deklicam 
dodeljena hišna opravila. Nekoliko je odvisno tudi od tega, kakšno je finančno stanje družine 
in koliko si lahko privoščijo. Če moški dovolj zasluži, lahko ženska ostane doma in opravlja 
vsa dela, če pa mora tudi sama hoditi v službo, najpogosteje pri opravilih pomagajo še hčere.  

3.5.3 RV 3: ALI UČITELJI/UČITELJICE RAZUMEJO IZOBRAZBO 

KOT POMEMBEN VIDIK IZHODA IZ REVŠČINE? 

Vsi intervjuvanci so na vprašanje odgovorili pritrdilno, izobrazbo povezujejo z večjimi 
možnostmi zaposlitve, kar posledično pomeni tudi dobiček in lažje preživetje. Višja izobrazba 
pomeni tudi višja in bolje plačana delovna mesta. Ena izmed oseb pravi: »Izobrazba je najboljši 
ključ za pobeg revščini. Če si izobražen, imaš možnosti za zaposlitev, s tem pa lahko pomagaš 
sebi in tudi drugim. Na naši šoli skušamo tudi revnejšim otrokom omogočiti izobraževanje, saj 
bojo na ta način lahko čez nekaj let pomagali svojim staršem. Njihovi otroci bojo imeli boljše 
možnosti za izobraževanje, s tem pa bo prekinjen tok revščine. Iz teh razlogov nikogar ne 
vržemo ven iz šole, če na primer ne poravna položnice. Naša ravnateljica je glede tega 
razumevajoča« (Intervju 2). Druga pojasnjuje: »Izobrazba je ključ do uspeha. Če si izobražen, 
je le nebo meja, če pa nisi, ne moreš niti otrok prisiliti v to, da se učijo. Še posebno za deklice 
je to zelo pomembno. Tako vzgajamo narod. Če jaz ne bi bila izobražena, bi svojim otrokom 
najverjetneje dala stvari, naj jih grejo prodajat na tržnico. Tako pa sem jim omogočila 
izobraževanje. Če tega ne bi bilo, bi danes verjetno nadlegovali turiste na cesti in jih prosjačili 
za denar. Nadlegovanje turistov je pomanjkanje izobrazbe, če so starši izobraženi, te bojo 
spodbudili k študiju na univerzi. In tako lahko vsak najde službo, starši pa so osvobojeni. Tako 
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lahko skrbijo vsak zase. Izobraženi otroci se ne bodo poročili samo zato, da bo nekdo skrbel 
zanje. Pogosto so namreč otroci prisiljeni v zakon zaradi financ, neizobraženi starši otroke 
prisilijo v poroke, ker jim ne morejo zagotoviti hrane in oblek. Če nimaš izobrazbe, nimaš 
kariere in nimaš nič za delati. Zato mame hčere silijo k poroki, otroci pa trpijo. Če tak zakon 
ni uspešen, se otrok vrne s svojimi otroki. Imaš še večjo težavo, več stroškov. Tukaj je 
poligamija, mož ima lahko 4 žene in lahko te kadarkoli pusti. Potem pa ima neizobražena mama 
še več ust za hraniti. Če pa grejo na univerzo in dobijo certifikat, imajo službo, niso odvisne. 
So samostojne. Kvalifikacija najprej, zakon kasneje!« (Intervju 3). Podobno je tudi eden izmed 
intervjuvanih moških učiteljev dejal, da je za deklice to bolj problematično ravno iz vidika 
materinstva. Če se zgodaj poročijo in zanosijo, ne morejo končati izobrazbe. Še posebno v 
revnejših družinah je to večji problem, saj ti ne morejo finančno pomagati pri nadaljevanju 
šolanja in prihodnost mlade mame je uničena. Lahko gre sicer nazaj v šolo, ampak to je zelo 
redko in izjemno težko.  

Naslednja pritrjuje z lastnim primerom, saj je mama samohranilka in kljub temu lahko preživlja 
svojega otroka, saj ima izobrazbo in službo. Pravi, da izobrazba pomeni zaposlitev in 
posledično neodvisnost od moškega. 

Drugi izmed moških intervjuvancev izpostavi dejstvo, da med neizobraženo populacijo moški 
lažje dobijo zaposlitev, saj se poslužujejo fizičnih del, na primer mizarskih in gradbenih del. Če 
imajo nekaj denarja, lahko tudi opravijo vozniški izpit in postanejo taksisti. Ženske lahko brez 
izobrazbe postanejo na primer trgovke, a tudi tukaj je potrebna osnovna pismenost, da lahko 
seštevajo cene. Vsekakor pa je veliko lažje, če imajo določeno izobrazbo.   

Podobno pravi tudi naslednja intervjuvanka, ki uporabi besede Nelsona Mandele, da je 
izobrazba vedno močno orožje, ki ga lahko uporabimo za spreminjanje sveta. Otroke pogosto 
spodbuja tako, da jim predstavlja javne in slavne osebnosti, ki so nekaj dosegle ter zasedle višje 
položaje. Ker je izobrazba izjemno pomembna, poskrbi za to, da vsak učenec ceni šolsko delo, 
ter jih opogumlja, da bojo čez nekaj let lahko nekaj napravili za družbo in državo. 

3.5.4 RV 4: ALI SO UČITELJI/UČITELJICE PRIMERNO 

IZOBRAŽENI ZA SVOJE DELO? 

Dve osebi izmed šestih intervjuvanih sta pred zaposlitvijo končali študij agronomije, ena študij 
psihologije, ena študij komunikacije in novinarstva, dve pa sta pridobili izobrazbo pedagoške 
smeri. Naknadno sta se dve od štirih oseb, ki niso imele pedagoške izobrazbe, udeležili 
usposabljanja za pridobitev certifikata za poučevanje na primarni (razredni) stopnji. Ena izmed 
intervjuvanih oseb, ki je ravnateljica vrtca in šole, mi pojasni, da pridobitev certifikata poteka 
na dva različna načina. Ena vrsta izobraževanja predstavlja nadgradnjo za tiste osebe, ki so 
predhodno končale srednješolsko izobraževanje (12 razredov – senior secondary school), kar 
poteka 3 leta na univerzi. Pri tem morajo osebe, ki se želijo vpisati na univerzo, zaključiti 
srednješolsko izobraževanje s pozitivnimi ocenami pri matematiki in angleščini. V Gambiji 
namreč ne velja, da negativna ocena pomeni nenadaljevanje v višji razred, zato določene 
fakultete zahtevajo pozitivno oceno vsaj pri določenih predmetih. Za tiste, ki srednje šole niso 
končali, ampak so opravili le osnovnošolsko izobraževanje (9 razredov – upper basic school), 
pa pride v poštev počitniško izobraževanje, ki traja 4 leta in se izvaja na Ministrstvu za 
osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje.   

Razlika med izobraževanjema je v tem, da univerzitetno poteka kontinuirano, predavanja se 
izvajajo od ponedeljka do sobote tri leta, študentje med tem časom še niso zaposleni v šoli, na 
koncu pa je izobrazba vrednotena nekoliko višje in osebe imajo prednost pri zaposlitvi. Po 
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koncu študija diplomanti pridobijo Certifikat kvalificiranega učitelja primarne stopnje 
izobrazbe (PTC – primary teaching certificat), ki ga izda Univerza v Gambiji (University of 
Gambia). Počitniško izobraževanje pa se izvaja 4 leta, zgolj med poletnimi počitnicami, saj so 
te osebe že zaposlene v šoli (največkrat osebe dobijo zaposlitev, kljub temu da nimajo ustrezne 
izobrazbe, nadrejeni pa jih naknadno vpišejo v izobraževanje, ki ga tudi financirajo). Na koncu 
osebe pridobijo nekoliko drugačen certifikat, in sicer Certifikat učitelja primarne stopnje 
izobrazbe – nadaljevalni (Qualified primary teacher upgrade).  

Obstaja tudi izobraževanje za predšolsko vzgojo, ECD (Early Childhood Development). To 
izobraževanje poteka 3 leta, v kolikor pa ima oseba že pridobljeno PTC izobrazbo, pa le dve 
leti. Sicer je PTC vrednoteno višje kot ECD in osebe so lažje zaposljive. 

Dve izmed intervjuvanih oseb sta na moje vprašanje o njuni izobrazbi odgovorili, da imata PTC, 
ki sta ga pridobili v enem oziroma dveh mesecih. Za pridobitev sta se morali udeležiti nekaj 
predavanj, sedaj pa poučujeta razredno in predmetno stopnjo v osnovni šoli (primary school – 
lower/upper basic).  

Izmed dveh oseb, ki certifikata nimata, ena prihaja iz Gvineje Bissau, ki je francosko govoreča 
država. Ta oseba je prišla v Gambijo pred dvema letoma in našla zaposlitev kot učitelj 
francoščine. Druga oseba pa je pomočnica ravnateljice zasebne osnovne šole in pouk izvaja le 
občasno. 

Dve izmed intervjuvanih oseb sta se za poklic učitelja odločili zato, ker je to njun sanjski poklic. 
Že kot majhni sta imeli v šoli vzornico, ki ju je navdušila nad poklicem. Ena izmed oseb pravi: 
»Že med šolanjem sem vedno pomagala učiteljicam. Ko so one končale s svojim delom in so 
učenci odšli iz razreda, sem jaz ostala, šla pred tablo in se pretvarjala, da sem učiteljica. 
Občudovala in ljubila sem njihovo delo. Bila sem tudi predsednica razreda. Pobirala sem 
zvezke ostalih učencev in jih odnesla do učiteljev. Fantje so me zbadali in zafrkavali, silili v to, 
da sem delala njihove naloge. Kasneje sem hodila na katoliško šolo in tudi tam so učitelji videli 
moj potencial in so me izbrali za svojo asistentko, čeprav nisem bila katoličanka. Bila sem 
najmlajša v razredu, ampak sem bila zelo uspešna. Vpletena sem bila v mnoge funkcije in 
programe. Zbiranje zvezkov, kontroliranje, kdo je zamudil, zapisovanje imen … Veliko sem se 
pogovarjala z učitelji o svojih ocenah, kako so me ocenili, zakaj takšna ocena, kakšna so 
navodila in pravi odgovori, veliko je bilo dialoga. Hkrati sem zelo navdušena nad umetnostjo, 
zelo rada ustvarjam, zato sem tudi pisala na tablo pri tistih učiteljih, ki niso imeli lepe pisave 
ter pomagala nekaterim učencem pisati v zvezek. Tudi med odmorom sem čez okno opazovala, 
kaj počnejo učitelji. Zelo sem se navdušila nad poučevanjem, zato sem šla po srednji šoli 
direktno na univerzo, morala sem opraviti še ene izpite. Vedela sem, da je to to, kar hočem 
početi. Zelo rada tudi berem, ustvarjam, pišem. Rada se učim novih stvari. Mislim, da sem bila 
rojena za učiteljico. Kamorkoli grem po svetu, sem vpletena v poučevanje« (Intervju 3). Oseba, 
ki je tako opisala svojo izbiro in ljubezen do poklica, je svojo poklicno pot začela izven 
Gambije, v Johannesburgu. Njen mož je bil preko programa UNDP poslan na tamkajšnjo 
univerzo, kjer je poučeval naravoslovje. Ona na začetku ni delala, potem pa se je spoznala s 
sestrami, ki so vodile sirotišnico. Povabile so jo na svojo šolo, kjer je kasneje celo prevzela 
njeno vodenje. V Johannesburgu je s svojo družino ostala vse dokler ni predsednik Yahya 
Jammeh ukinil izvajanja programa UNDP s pojasnilom, da Gambija potrebuje izobražence, ki 
bojo poučevali in vodili lasten in ne tuj narod. Tako se je vrnila v Gambijo, kjer je dolga leta 
poučevala v eni izmed najbolj priznanih osnovnih šol v Gambiji, nato pa se je pri 50. letih 
upokojila. Naknadno se je ponovno zaposlila v šoli, kjer dela še danes, na prostovoljski bazi. 

Druga izmed oseb, ki si je poklic učiteljice izbrala zaradi ljubezni do otrok, pove, da je imela v 
času svojega šolanja izjemno prijetno izkušnjo s svojimi učiteljicami, zato si je tudi sama tega 
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želela. Poučuje na dveh različnih šolah, na eni dopoldne, na drugi popoldne. V Gambiji so šole 
namreč majhne, zaradi česar ima večina šol izmenski pouk, kar nekaterim učiteljem omogoča, 
da opravljajo dvojno delo in zato prejmejo več denarja, kar je glede na razmere vsekakor 
zaželeno. Prizna pa, da je izjemno težko, saj so otroci zelo zahtevni. 

Ostale štiri osebe si poklica učitelja/ice niso izbrali zaradi želje po poučevanju, ampak so sledili 
trenutnim razmeram in možnostim zaposlitve. Tako so našli svoje mesto v šolah, kar jim sicer 
odgovarja, ni pa to njihov sanjski poklic. Ravno te štiri osebe so tiste, ki nimajo pridobljene 
univerzitetne pedagoške izobrazbe. 

3.5.5 RV 5: NA KAKŠEN NAČIN SPODBUJAJO UČENKE K 

IZOBRAŽEVANJU? 

Na eni izmed šol se tudi trudijo zaposliti čim več ženskih učiteljic, ki bi učenkam predstavljale 
vzor, kar pa je težko, saj je poučevanje še vedno bolj domena moških. Za poučevanje 
računalništva in informatike na njihovo šolo prihajata dve ženski, ki učence navajata na uporabo 
osnovnih računalniških orodij. Pravi, da imajo srečo, saj tudi ti dve obiskovalki predstavljata 
zgled marsikateri deklici in jim tako odpirata pot do poklicev, ki so sicer manjkrat namenjeni 
ženskam. 

Eden izmed intervjuvancev pravi, da deklice še posebno spodbuja in jim pravi, da lahko 
napravijo več in boljše od dečkov. Spodbuja jih tudi s petjem pesmi, na primer »Do it well, do 
it well, never say I am tired, do it well« (prevod: Dobro se odreži, dobro se odreži, nikoli ne 
reci, da si utrujen, dobro se odreži«) (Intervju 1).  

Ostali 4 intervjuvanci navajajo, da deklic ne tretirajo nič drugače od dečkov, ne uporabljajo 
drugačnih pristopov, ampak vključujejo vse enako, ne glede na spol.  

3.5.6 RV 6: KAKŠNI SO DINAMIKA IN ODNOSI V RAZREDIH TER 

NA ŠOLSKEM OBMOČJU? 

Povsod, kjer sem opravljala svoja opazovanja, je bilo vzdušje sproščeno. V času pouka so moja 
opazovanja potekala notri, v času odmorov, športne vzgoje ter športnih dni pa na prostem. Le 
v času športne vzgoje so bili dečki ločeni od deklic, ves ostali čas so bili skupaj. Sedeli so 
mešano dečki – deklice in med njimi ni bilo zaznati nobene napetosti. Kar je potrebno pri tem 
upoštevati, je tudi njihova starost, saj je šlo za 6–14 let stare otroke. Predvidevam, da se v višjih 
razredih in na srednjih šolah pojavljajo večje razlike ter da je dinamika drugačna. Odnosi so 
bili sproščeni in niso bili vezani na spol otrok. Da je bila med otroki prisotna hierarhična 
porazdelitev, sem opazila pri 9,30 % svojih opazovanj, da je nekdo prevzel položaj vodje pa v 
22,09 %. 

Otroci so bili energični in aktivni, njihova dejavnost je nekoliko upadla le v poznejših urah 
pouka, ko si bili že utrujeni. Sicer so se vedno med odmori igrali, deklice so za razliko od 
dečkov večkrat ostale v razredu in opravljale šolsko delo. Vprašanje, ki se na tem mestu pojavi 
je, ali deklice med odmorom, ki je sicer čas namenjen igri, opravljajo šolsko delo zato, ker so 
bolj zainteresirane za delo in šolanje, ali zato, ker doma prevzamejo skrb za gospodinjska 
opravila in jim zmanjka časa za šolsko delo. 

Opaziti je bilo močno vlogo učitelja, ki je velikokrat posegel med učence. Včasih je bilo to le z 
opozorilom in verbalnimi dejstvi (na primer vzkliki: »Ej, ej, ej!«), večkrat pa so se poslužili 
telesnega nasilja oziroma kaznovanja. Opazila sem različne metode discipliniranja, in sicer: 
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- klečanje pred tablo z iztegnjenimi rokami proti stropu, 
- skakanje/počepi celo šolsko uro, 
- izločitev v »oslovsko klop«, 
- udarci z roko, 
- udarci z ravnilom, 
- vlečenje za ušesa. 

S tem potrjujem, da je odnos med učitelji in učenci/učenkami izjemno hierarhičen, med tem ko 
med učenci in učenkami ni. Spol ne igra pomembne vloge v dinamiki in odnosih.  

3.6 RAZPRAVA 

Nedvomno je potrebno vprašanja povezana s spolom in (ne)enakostjo na določenih območjih 
povezovati s tamkajšnjo kulturo in religijo. V Gambiji je večina prebivalcev (90 %) islamske 
veroizpovedi, za katero ni znana le pokorščina Bogu, pač pa tudi pokorščina žene možu. V 
Koranu piše, da mora ženska svojemu možu slediti ter mu biti podrejena. Temu v prid govori 
tudi dejstvo, da mož lahko poroči več žena, med tem ko obratno ne velja. Zatorej je potrebno v 
zakup vzeti dejstvo, da je neenakost med spoloma tudi kulturno in etnično pogojena ter zaradi 
tega mnogim prebivalcem ne predstavlja ničesar spornega, kot se to zdi nam tujcem. Ena izmed 
intervjuvanih oseb je celo dejala, da je neenakost med spoloma verjetno še vedno prisotna, a je 
ne zaznava več, saj je že nekaj časa vključena v takšno družbeno okolje.  

Dejstvo je tudi, da dosegajo napredke na tem področju. Raziskave kažejo, da v Gambiji dan 
danes obiskuje šolo več deklic kot dečkov, pri čemer pa je seveda potrebno pogledati tudi na 
podatke, koliko jih šolanje dejansko zaključi. Tudi z raziskavo sem potrdila, da so ženske danes 
na boljšem, kot so bile nekoč, saj so bolj izobražene, imajo dostop do zaposlitve in s tem 
možnost neodvisnosti od družine in moškega. Ravno zgodnje poroke in materinstvo so bili 
vzroki, da marsikatera deklica s šolanjem ni mogla nadaljevati. 

Učitelji se v veliki meri zavedajo dejstva, da otrokom predstavljajo zgled ter da so pomemben 
povezovalni člen med sedanjostjo in prihodnostjo. Zaradi tega so pazljivi pri ravnanju z njimi 
in deklic ne tretirajo nič drugače kot dečke. Čeprav v Gambiji velja, da naj bi poklic učitelja 
opravljale le osebe, ki imajo za to ustrezno izobrazbo, pa sem z raziskavo potrdila, da temu ni 
nujno tako. Dva izmed šestih intervjuvanih oseb nista imela ustrezne pedagoške izobrazbe, niti 
se nista v tej smeri izobraževala. Na spletni strani Ministrstva za osnovno in srednješolsko 
izobraževanje najdemo podatke, da naj bi izobraževanje za učitelja na razredni stopnji 
(primary) trajalo tri leta, med tem ko sta mi dve izmed intervjuvanih oseb potrdili, da sta 
certifikat za opravljanje učiteljskega poklica pridobili v enem oziroma dveh mesecih. 

Na neskladnost med teorijo in prakso sem naletela tudi pri vprašanju, ali se na študijskem 
programu izvaja poseben modul, ki učiteljice ženskega spola izobražuje v smeri, da bi znale 
učenke in njihove starše usmerjati ter spodbujati k izobraževanju ter s tem doprinašati k 
boljšemu položaju deklic, ki ga v svojem poročilu navaja African Development Bank Group 
(2011). Za omenjeni program ni slišal nihče od intervjuvanih. 

Fenomen, ki bi znal v kratkem roku doleteti tudi Gambijo, je verjetno tudi tako imenovana 
»kriza moškosti«, o kateri tematizirata Arnot in Mac an Ghaill (2006). V raziskavi sem namreč 
ugotovila, da nekoliko več fizičnega nasilja učitelji izvajajo nad dečki (95,35 %) kot nad 
deklicami (91,86 %), a verjetno glede na nizek odstotek razlike, podatek še ni zaskrbljujoč. 
Poleg tega so bile deklice s strani učitelja na primer deležne več verbalnega nasilja. 
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O feminizaciji šolanja (prav tam) ravno tako ne moremo govoriti za območje Gambije, saj je 
tam poučevanje še vedno bolj domena moških kot žensk. Je pa zanimivo dejstvo, da je ena 
izmed intervjuvanih oseb izpostavila, da se trudijo zaposliti čim več ženskih učiteljic, ki bi 
deklicam predstavljale zgled. Gre za ravno obraten fenomen, kot smo mu priča v Sloveniji, kjer 
je šolstvo že izrazito feminizirano (Kršić, 2016). 

Problem, ki zadeva učence in učenke pa je tudi dejstvo, da je šolanje v Gambiji plačljivo. Večina 
osnovnih in srednjih šol zahteva plačilo šolnine, redke pa so tiste, ki lahko preživijo zgolj z 
donacijami iz zunanjih držav (ena takšnih je na primer Rainbow early development center, 
Fajara). Poleg tega težavo predstavlja oddaljenost šole od doma učenca in nezmožnost nakupa 
malice, kar privede do tega, da otrok preneha obiskovati šolo. Na ta način so učencem in 
učenkam v Gambiji kršene pravice, ki so navedene v Konvenciji o otrokovih pravicah (1989), 
in sicer da »zagotavljajo obvezno in vsem brezplačno dostopno osnovno šolanje« (28. člen).  
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4 SKLEP 
V magistrskem delu razpravljam o človekovih pravicah, v okviru katerih se osredotočam 
predvsem na enakost med spoloma, natančneje v Zahodnoafriški državi Gambiji, ki sem jo 
večkrat obiskala. Gre za najmanjšo afriško državo, kjer je prisotna visoka revščina. Kot enega 
morebitnih izhodov iz nje smatram tudi izobrazbo. S problematiko neenakosti med spoloma se 
že ukvarjajo in skozi raziskavo sem ugotovila, da je precej zmanjšana. Večina intervjuvancev 
je namreč dejala, da neenakosti med spoloma ni oziroma je ta manjša, kot je bila pred leti, to 
pa sem potrdila tudi z opazovanjem učencev in učenk. 

Poleg tega sem ugotovila tudi, da izobrazba pedagoškega kadra ni vedno ustrezna glede na 
teoretične podatke ter da se program, ki predvsem učiteljice spodbuja k usmerjanju deklic na 
poti do izobrazbe, ne izvaja. Odkrivam torej, da se praktična dejstva ne skladajo s teoretičnimi 
predpostavkami. Učitelji so pri svojem delu sicer pozorni na to, da med učenci in učenkami ne 
delajo razlik ter da z vsemi ravnajo enako. 

Ugotavljam tudi, da je nujno potrebno širše poznavanje zastavljenega problema, saj so družbene 
in kulturne okoliščine tiste, ki veliko doprinesejo k položaju deklic v Gambiji. Prevladujoča 
veroizpoved je namreč islamska, ki narekuje žensko podrejenost. Poleg tega pa je fizično nasilje 
še vedno močno prisotno tako v družinskem kot tudi šolskem okolju in za otroke predstavlja 
roko avtoritete (ali bolje, avtoritarnosti). Veliko je tudi revščine, ki, na žalost, mnogokrat 
otrokom onemogoča izobraževanje ter se tako iz generacije v generacijo le nadaljuje. Obstoji 
kar nekaj organizacij, ki takšnim otrokom omogočajo finančno pomoč, da lahko zaključijo 
svoje izobraževanje in se s tem vsaj nekoliko izognejo življenju pod pragom revščine. 
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PRILOGA 1: VPRAŠALNIK 

1. Kakšna je vaša izobrazba? 
2. Kje ste se izšolali, koliko časa je trajalo izobraževanje? 
3. Poznate ali ste se morda celo udeležili programa »Remedial initiative female teachers«? 
Če ste se, ali lahko kaj več poveste o tem, na primer kakšni so cilji programa, koliko se 
dejansko izvaja …? 

4. Ali ste se sami odločili za ta poklic? Ali ste imeli kakšen zgled v domačem okolju? 
5. Iz katerega dela sicer prihajate (mesto/podeželje)? Ali ste v zameno za prihod na 

podeželje prejeli dodatno plačilo? 
6. Kako same vidite težavo neenakosti spolov? Ali je prisotna in zaznavna, kako velik 

problem predstavlja, je s tem povezana revščina? 
7. Na kakšen način se neenakost med spoloma kaže? Je tega manj kot v preteklosti, enako 

ali več? 
8. Kako se s tem spopadate? Se borite proti neenakosti, se trudite doseči enakost? 
9. Ali povezujete izobrazbo z morebitnim izhodom iz revščine? Kakšen pomen ima 

izobrazba v družbi? 
10. Kaj pomeni izobrazba za deklice? 
11. Ali spodbujate deklice k izobraževanju in kako? Ali uporabljate drugačne pristope kot 

pri dečkih? Lahko navedete primer? 
12. Ali sodelujete s starši, jim predstavljate problematiko, jih usmerjate, jim svetujete? 
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PRILOGA 2: OPRAVLJENI INTERVJUJI 

Intervjuvana oseba 1: 

1. Kakšna je vaša izobrazba? 
o Zaključen študij agrikulture. 
o Zaposlen kot učitelj francoščine. 

2. Kje ste se izšolali, koliko časa je trajalo izobraževanje? 
o Gvineja Bissau. 
o 2 leti. 

3. Poznate ali ste se morda celo udeležili programa »Remedial initiative female teachers«? 
Če ste se, ali lahko kaj več poveste o tem, na primer kakšni so cilji programa, koliko se 
dejansko izvaja …? 

o Ne pozna, ker ni študiral v Gambiji.  
4. Ali ste se sami odločili za ta poklic? Ali ste imeli kakšen zgled v domačem okolju? 

o Odločitev na podlagi okoliščin. 
o Prihaja iz francosko govoreče dežele in v Gambiji poučuje francoščino. 

5. Iz katerega dela sicer prihajate (mesto/podeželje)? Ali ste v zameno za prihod na 
podeželje prejeli dodatno plačilo? 

o Mesto. 
o Ne. 

6. Kako sami vidite težavo neenakosti spolov? Ali je prisotna in zaznavna, kako velik 
problem predstavlja, je s tem povezana revščina? 

o Ni neenakosti. 
o Če sta oba izobražena, ni razlike. 
o Če je le mož izobražen, je žena podrejena. 
o Revščina je splošen pojav, ni vezana na spol. 

7. Na kakšen način se neenakost med spoloma kaže? Je tega manj kot v preteklosti, enako 
ali več? 

o Se ne kaže. 
o Manj kot v preteklosti. 

8. Kako se s tem spopadate? Se borite proti neenakosti, se trudite doseči enakost? 
o Uporablja vrstni red deček – deklica.  
o Vse vključuje enako. 
o Ne dela razlik. 

9. Ali povezujete izobrazbo z morebitnim izhodom iz revščine? Kakšen pomen ima 
izobrazba v družbi? 

o Izobrazba je bistvena za zmanjševanje revščine. 
o Izobrazba pomeni možnost zaposlitve. 
o Če imaš službo, lahko pomagaš drugim. 

10. Kaj pomeni izobrazba za deklice? 
o Samostojnost. 
o Za deklice je težje zaradi poroke in nosečnosti. 
o Moški lažje najde zaposlitev, če ni izobražen. 
o Pomembno je, da ima podporo družine. 

11. Ali spodbujate deklice k izobraževanju in kako? Ali uporabljate drugačne pristope, kot 
pri dečkih? Lahko navedete primer? 

o Bolj prijazen do deklic. 
o Spodbujanje: »Lahko ste boljše od dečkov.« 
o Motivacija s petjem. 
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12. Ali sodelujete s starši, jim predstavljate problematiko, jih usmerjate, jim svetujete? 
o Sodelujejo. 
o Pogovor o ocenah in dosežkih otrok. 
o Pogovor o pomembnosti učenja doma, ne le v šoli. 
o Pogovor o pomenu izobrazbe. 

Intervjuvana oseba 2: 

1. Kakšna je vaša izobrazba? 
o Zaključen študij psihologije. 
o Zaposlena kot pomočnica ravnateljice. 

2. Kje ste se izšolali, koliko časa je trajalo izobraževanje? 
o Nemčija. 
o 3 leta. 

3. Poznate ali ste se morda celo udeležili programa »Remedial initiative female teachers«? 
Če ste se, ali lahko kaj več poveste o tem, na primer kakšni so cilji programa, koliko se 
dejansko izvaja …? 
o Ne pozna, ker ni študirala v Gambiji.  

4. Ali ste se sami odločili za ta poklic? Ali ste imeli kakšen zgled v domačem okolju? 
o Odločitev na podlagi okoliščin. 
o Ljubezen do dela z otroki in izkušnje iz Nemčije. 

5. Iz katerega dela sicer prihajate (mesto/podeželje)? Ali ste v zameno za prihod na 
podeželje prejeli dodatno plačilo? 

o Mesto. 
o Ne. 

6. Kako sami vidite težavo neenakosti spolov? Ali je prisotna in zaznavna, kako velik 
problem predstavlja, je s tem povezana revščina? 

o Je neenakost. 
o Takšna je kultura v Gambiji in je ne smatrajo za nekaj spornega. 
o S tem problemom se ukvarjajo. 
o So določene službe, kjer prevladujejo moški. 
o Težavo predstavlja kombinacija službe z materinstvom. 
o Revščina je splošen pojav, ni vezana na spol. 

7. Na kakšen način se neenakost med spoloma kaže? Je tega manj kot v preteklosti, enako 
ali več? 

o Kaže se na področju zaposlitve. 
o Se spreminja, danes se ženske bolj udejstvujejo. 
o Na primer ženske voznice taksija. 
o Ženske danes bolj izobražene.  

8. Kako se s tem spopadate? Se borite proti neenakosti, se trudite doseči enakost? 
o Vse vključuje enako. 
o Ne dela razlik. 
o Imajo zadolžitve, ki so za vse enake. 

9. Ali povezujete izobrazbo z morebitnim izhodom iz revščine? Kakšen pomen ima 
izobrazba v družbi? 

o Izobrazba je bistvena za zmanjševanje revščine. 
o Izobrazba pomeni možnost zaposlitve. 

10. Kaj pomeni izobrazba za deklice? 
o Lepšo (svetlejšo) prihodnost. 

11. Ali spodbujate deklice k izobraževanju in kako? Ali uporabljate drugačne pristope, kot 
pri dečkih? Lahko navedete primer? 
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o Ne uporablja različnih pristopov. 
o Razlika med počasnimi in hitrejšimi, ne deklicami in dečki. 

12. Ali sodelujete s starši, jim predstavljate problematiko, jih usmerjate, jim svetujete? 
o Sodelujejo. 
o Imajo sestanke. 
o Pogovor o ocenah in dosežkih otrok. 
o Pogovor o tem, da telesna kazen ni ustrezna. 
o Težava je, da starši niso izobraženi. 

Intervjuvana oseba 3: 

1. Kakšna je vaša izobrazba? 
o Vzgojiteljica predšolskih otrok in učiteljica razrednega pouka (ECD in PTC). 
o Zaposlena kot ravnateljica. 

2. Kje ste se izšolali, koliko časa je trajalo izobraževanje? 
o Univerza v Gambiji. 
o 3 leta. 

3. Poznate ali ste se morda celo udeležili programa »Remedial initiative female teachers«? 
Če ste se, ali lahko kaj več poveste o tem, na primer kakšni so cilji programa, koliko se 
dejansko izvaja …? 

o Ne pozna tega programa. 
o Pozna Jolly phonix – učenje angleščine za predšolske otroke, kar izvajajo 

ženske. 
o Pozna Association for Promoting Girls and Women's Advancement in Gambia 

– Združenje za napredek deklet/žensk. 
o Pozna Association For Gambian Women Empowerment – Združenje za 

opolnomočenje žensk v Gambiji. 
4. Ali ste se sami odločili za ta poklic? Ali ste imeli kakšen zgled v domačem okolju? 

o Odločitev za ta poklic že v osnovni šoli. 
o Ljubezen do otrok in ustvarjanja. 
o Pozitiven zgled so bile učiteljice. 

5. Iz katerega dela sicer prihajate (mesto/podeželje)? Ali ste v zameno za prihod na 
podeželje prejeli dodatno plačilo? 

o Mesto. 
o Da. 
o Na začetku svoje poklicne poti poučevala na podeželju. 
o Dobila dodatno plačilo, ker učitelji niso želeli tam poučevati, je bila to 

stimulacija in prostor za spanje. 
o Na podeželju slabše razmere – ni elektrike, vode, prevoz. 
o To se še vedno izvaja. 
o Problem pomanjkanja učiteljev na podeželju je rešen. 

6. Kako sami vidite težavo neenakosti spolov? Ali je prisotna in zaznavna, kako velik 
problem predstavlja, je s tem povezana revščina? 

o Je neenakost. 
o Potrebno povezati z religijo. 
o S tem problemom se ukvarjajo. 
o So določene službe, kjer prevladujejo moški. 
o Se spreminja, danes se ženske bolj udejstvujejo. 
o Ženske danes bolj izobražene. 
o Revščina je splošen pojav, ni vezana na spol. 
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7. Na kakšen način se neenakost med spoloma kaže? Je tega manj kot v preteklosti, enako 
ali več? 

o Kaže se na področju zaposlitve. 
o Velike spremembe. 
o Danes so tudi ženske direktorice in ravnateljice. 
o Se spreminja, danes se ženske bolj udejstvujejo. 
o Ženske danes bolj izobražene. 

8. Kako se s tem spopadate? Se borite proti neenakosti, se trudite doseči enakost? 
o Uporablja vrstni red deček – deklica. 
o Vse vključuje enako. 
o Ne dela razlik. 
o Uči jih odgovornosti. 

9. Ali povezujete izobrazbo z morebitnim izhodom iz revščine? Kakšen pomen ima 
izobrazba v družbi? 

o Izobrazba je bistvena za zmanjševanje revščine. 
o Izobrazba pomeni možnost zaposlitve. 
o Če si izobražen, je le nebo meja. 
o Izobraženi starši imajo vpliv na otroke. 
o Starši so osvobojeni, če imajo otroci izobrazbo. 
o Ni porok med mladoletnimi. 
o Ni nadlegovanja in prosjačenja turistov. 
o Manj odvisni, bolj samostojni. 

10. Kaj pomeni izobrazba za deklice? 
o Samostojnost.  
o Lepšo (svetlejšo) prihodnost. 

11. Ali spodbujate deklice k izobraževanju in kako? Ali uporabljate drugačne pristope, kot 
pri dečkih? Lahko navedete primer? 

o Ne uporablja različnih pristopov. 
o Dečki in deklice sodelujejo in delajo enako. 

12. Ali sodelujete s starši, jim predstavljate problematiko, jih usmerjate, jim svetujete? 
o Sodelujejo.  
o Imajo sestanke (P-T: parent teacher meetings). 
o Pogovor o ocenah in dosežkih otrok. 
o Pogovor o pomembnosti učenja doma, ne le v šoli. 
o Pogovor o pomenu izobrazbe. 
o Pogovor o zbiranju donacij. 
o Pogovor o bližajočih se dogodkih. 

Intervjuvana oseba 4: 

1. Kakšna je vaša izobrazba? 
o Učiteljica razrednega pouka (PTC). 
o Zaposlena na dveh šolah, v dopoldanski izmeni kot učiteljica razrednega pouka, 

v popoldanski kot vzgojiteljica predšolskih otrok. 
2. Kje ste se izšolali, koliko časa je trajalo izobraževanje? 

o Univerza v Gambiji. 
o 3 leta. 

3. Poznate ali ste se morda celo udeležili programa »Remedial initiative female teachers«? 
Če ste se, ali lahko kaj več poveste o tem, na primer kakšni so cilji programa, koliko se 
dejansko izvaja …? 

o Ravno zaključila s študijem, a tega programa ni bilo. 
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4. Ali ste se sami odločili za ta poklic? Ali ste imeli kakšen zgled v domačem okolju? 
o Odločitev za ta poklic. 
o Ljubezen do otrok. 
o Pozitiven zgled so bile učiteljice. 

5. Iz katerega dela sicer prihajate (mesto/podeželje)? Ali ste v zameno za prihod na 
podeželje prejeli dodatno plačilo? 

o Mesto. 
o Ne. 

6. Kako sami vidite težavo neenakosti spolov? Ali je prisotna in zaznavna, kako velik 
problem predstavlja, je s tem povezana revščina? 

o Ni neenakosti. 
o Ženske danes bolj izobražene. 
o Ženske niso odvisne od moškega. 
o Revščina je splošen pojav, ni vezana na spol. 

7. Na kakšen način se neenakost med spoloma kaže? Je tega manj kot v preteklosti, enako 
ali več? 

o Se ne kaže. 
o Manj kot v preteklosti. 
o Njena mama je bila nepismena, brez službe. 
o Ona ima 2 službi. 

8. Kako se s tem spopadate? Se borite proti neenakosti, se trudite doseči enakost? 
o Uporablja vrstni red deček – deklica.  
o Vse vključuje enako. 
o Ne dela razlik. 

9. Ali povezujete izobrazbo z morebitnim izhodom iz revščine? Kakšen pomen ima 
izobrazba v družbi? 

o Izobrazba je bistvena za zmanjševanje revščine. 
o Izobrazba pomeni možnost zaposlitve. 
o Zaposlitev omogoča preživetje. 

10. Kaj pomeni izobrazba za deklice? 
o Samostojnost. 
o Neodvisnost od moškega. 
o Zaposlitev. 

11. Ali spodbujate deklice k izobraževanju in kako? Ali uporabljate drugačne pristope, kot 
pri dečkih? Lahko navedete primer? 

o Ne uporablja različnih pristopov. 
12. Ali sodelujete s starši, jim predstavljate problematiko, jih usmerjate, jim svetujete? 

o Sodelujejo. 
o Imajo sestanke, če je to potrebno. 
o Pogovor o ocenah in dosežkih otrok. 

Intervjuvana oseba 5: 

1. Kakšna je vaša izobrazba? 
o Končan študij komunikacijskih znanosti in novinarstva. 
o Opravljen nadaljevalni PTC. 
o Zaposlena kot učiteljica razrednega pouka (nižja stopnja). 

2. Kje ste se izšolali, koliko časa je trajalo izobraževanje? 
o Univerza v Gambiji. 
o 2 leti. 
o PTC en mesec. 
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3. Poznate ali ste se morda celo udeležili programa »Remedial initiative female teachers«? 
Če ste se, ali lahko kaj več poveste o tem, na primer kakšni so cilji programa, koliko se 
dejansko izvaja …? 

o Ne pozna. 
4. Ali ste se sami odločili za ta poklic? Ali ste imeli kakšen zgled v domačem okolju? 

o Odločitev na podlagi okoliščin. 
o Zgled je bila mama, gospodinja. 

5. Iz katerega dela sicer prihajate (mesto/podeželje)? Ali ste v zameno za prihod na 
podeželje prejeli dodatno plačilo? 

o Podeželje, a poučuje v mestu. 
o Ne. 

6. Kako sami vidite težavo neenakosti spolov? Ali je prisotna in zaznavna, kako velik 
problem predstavlja, je s tem povezana revščina? 

o Ni neenakosti. 
o Se spreminja, danes se ženske bolj udejstvujejo. 
o Ženske danes bolj izobražene. 
o Revščina je splošen pojav, ni vezana na spol. 

7. Na kakšen način se neenakost med spoloma kaže? Je tega manj kot v preteklosti, enako 
ali več? 

o Se ne kaže. 
o Manj kot v preteklosti. 
o Nekoč ženske niso zasedale pomembnejših položajev. 

8. Kako se s tem spopadate? Se borite proti neenakosti, se trudite doseči enakost? 
o Vse vključuje enako. 
o Ne dela razlik. 

9. Ali povezujete izobrazbo z morebitnim izhodom iz revščine? Kakšen pomen ima 
izobrazba v družbi? 

o Izobrazba je bistvena za zmanjševanje revščine. 
o Izobrazba pomeni možnost zaposlitve. 
o Zaposlitev omogoča skrb za družino. 

10. Kaj pomeni izobrazba za deklice? 
o Samostojnost. 
o Zaposlitev. 

11. Ali spodbujate deklice k izobraževanju in kako? Ali uporabljate drugačne pristope, kot 
pri dečkih? Lahko navedete primer? 

o Ne uporablja različnih pristopov. 
o Enake dolžnosti za vse. 

12. Ali sodelujete s starši, jim predstavljate problematiko, jih usmerjate, jim svetujete? 
o Sodelujejo. 
o Imajo sestanke. 
o Pogovor o ocenah in dosežkih otrok. 
o Pogovor o pomembnosti učenja doma, ne le v šoli. 

Intervjuvana oseba 6: 

1. Kakšna je vaša izobrazba? 
o Zaključen študij agrikulture. 
o Opravljen nadaljevalni PTC. 
o Zaposlen kot učitelj predmetnega pouka (višja stopnja). 

2. Kje ste se izšolali, koliko časa je trajalo izobraževanje? 
o Gvineja Bissau. 
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o 2 leti. 
o PTC dva meseca. 

3. Poznate ali ste se morda celo udeležili programa »Remedial initiative female teachers«? 
Če ste se, ali lahko kaj več poveste o tem, na primer kakšni so cilji programa, koliko se 
dejansko izvaja …? 

o Ne pozna, ker ni študiral v Gambiji. 
4. Ali ste se sami odločili za ta poklic? Ali ste imeli kakšen zgled v domačem okolju? 

o Odločitev na podlagi okoliščin. 
5. Iz katerega dela sicer prihajate (mesto/podeželje)? Ali ste v zameno za prihod na 

podeželje prejeli dodatno plačilo? 
o Mesto. 
o Ne. 

6. Kako sami vidite težavo neenakosti spolov? Ali je prisotna in zaznavna, kako velik 
problem predstavlja, je s tem povezana revščina? 

o Ni neenakosti. 
o Se spreminja, danes se ženske bolj udejstvujejo. 
o Revščina je splošen pojav, ni vezana na spol. 

7. Na kakšen način se neenakost med spoloma kaže? Je tega manj kot v preteklosti, enako 
ali več? 

o Se ne kaže. 
o Manj kot v preteklosti. 
o Nekoč so bile ženske doma, danes so zaposlene. 

8. Kako se s tem spopadate? Se borite proti neenakosti, se trudite doseči enakost? 
o Uporablja vrstni red deček – deklica.  
o Vse vključuje enako. 
o Ne dela razlik. 
o Le pri športni vzgoji so ločene skupine. 

9. Ali povezujete izobrazbo z morebitnim izhodom iz revščine? Kakšen pomen ima 
izobrazba v družbi? 

o Izobrazba je bistvena za zmanjševanje revščine. 
o Izobrazba pomeni možnost boljše zaposlitve. 
o Izobrazba pomeni večji dohodek. 

10. Kaj pomeni izobrazba za deklice? 
o Enako kot za dečke. 
o Zaposlitev.  

11. Ali spodbujate deklice k izobraževanju in kako? Ali uporabljate drugačne pristope, kot 
pri dečkih? Lahko navedete primer? 

o Ne uporablja različnih pristopov. 
o Spodbuja jih k sodelovanju, opravljanju domačih nalog, branju.  

12. Ali sodelujete s starši, jim predstavljate problematiko, jih usmerjate, jim svetujete? 
o Sodelujejo. 
o Imajo sestanke. 
o Pogovor o ocenah in dosežkih otrok. 
o Svetuje nakup knjig. 
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PRILOGA 3: OPAZOVALNI OBRAZEC 

 Šola, čas opazovanja 
 M Ž 

OKOLIŠČINE   
Dogajanje poteka notri   

Dogajanje poteka na prostem   
Dogajanje poteka na šolskem območju   

ČUSTVA   
Otroci so veseli   

Otroci so nasmejani   
Otroci so polni energije   

Otroci so žalostni, slabe volje   
Otroci niso zainteresirani   

NEVERBALNA KOMUNIKACIJA   
Prisotni so nežni dotiki   

Med seboj se držijo za roke   
Prisotni so grobi dotiki   

Med seboj si posojajo igrače   
Prisotno je nasilje   

Otroci zavijajo z očmi   
NASILJE   

Nasilje izvajajo otroci med sabo   
Nasilje je izvajano le nad deklicami   

Nasilje izvaja učitelj   
Nasilje je verbalno – žaljivke, zbadanje, norčevanje   

Nasilje je fizično – brce, pljuvanje, pretep, prerivanje   
VERBALNA KOMUNIKACIJA   

Otroci se med seboj spoštljivo pogovarjajo   
Fantje se z deklicami ne pogovarjajo   

Prisotno je vpitje nad otroki   
Do učiteljev se spoštljivo vedejo, jih primerno 

ogovarjajo 
  

OZRAČJE V SKUPNOSTI   
Na splošno je ozračje pozitivno   

Otroci so sproščeni   
Ozračje je neprimerno, napeto   

Čuti se neenakost, podrejenost v relaciji otrok – 
učitelj 

  

Opazna je razlika med spoloma   
Hierarhija je močno prisotna med otroki   

FORMIRANJE V SKUPINE   
Skupine so mešane   

Skupine so ločene po spolu   
Kako velike so skupine   

Skupine se že samodejno formirajo   
Skupine so vedno enake   

Skupine so naključne, vsakič drugačne   
V skupino lahko vstopi kdorkoli   

V skupino lahko pridejo le s povabilom   
Skupine so osnovane na podlagi sorodstvenih vezi   

HIERARHIJA   
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Vsi člani so enakovredni   
Deklice imajo drugačne vloge kot dečki 

(tradicionalne) 
  

Nekdo je vodja skupine, ostali so podrejeni   
Prisotno je izključevanje iz igre   

Upoštevajo vse predloge   
Upoštevajo le predloge dečkov   
Upoštevajo le predloge deklic   

DEJAVNOSTI   
Med odmori, prostim časom se igrajo   

V tem času ustvarjajo   
Se učijo, delajo domačo nalogo   

So dobro skoncentrirani   
So že naveličani, utrujeni   
Dejavnosti so vedno iste   
VLOGA UČITELJA   

Učitelj je prisoten   
Učitelj narekuje potek odmora   

Učitelj posega vmes, npr. s kaznovanjem   
Učitelj je dejaven (v igri, pomaga pri učenju)   

Učitelj je le z dečki   
Učitelj je le z deklicami   

Ni zaznavne razlike med spoloma   
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PRILOGA 4: PRIMER IZPOLNJENEGA OPAZOVALNEGA 
OBRAZCA 

 
Mo-Beta, 

30.04.2018, 
8:30-9:00 

Mo-Beta, 
30.04.2018, 
10:00-10:30 

Mo-Beta, 
30.04.2018, 

med 
odmorom 

Mo-Beta, 
30.04.2018, 
13:00-13:30 

OPOMBE 

 M Ž M Ž M Ž M Ž  
OKOLIŠČINE      

Dogajanje poteka 
notri 

A A B A  

Dogajanje poteka 
na prostem 

B B A B  

Dogajanje poteka 
na šolskem 
območju 

A A A A  

ČUSTVA      
Otroci so veseli A A A A A A A A  

Otroci so nasmejani A A A A A A A A  
Otroci so polni 

energije 
A A A A A A A A  

Otroci so žalostni, 
slabe volje 

B B B B B B B B  

Otroci niso 
zainteresirani 

B B B B B B B B  

NEVERBALNA 
KOMUNIKACIJA 

     

Prisotni so nežni 
dotiki 

13 25 19 14 6 3 22 2  

Med seboj se držijo 
za roke 

0 1 0 0 1 12 0 0  

Prisotni so grobi 
dotiki 

10 8 4 8 26 17 12 13  

Med seboj si 
posojajo igrače 

0 0 0 0 0 0 0 0 IGRAČ NIMAJO 

Prisotno je nasilje A A A A A A A A  
Otroci zavijajo z 

očmi 
B B B B B B A A  

NASILJE      

Nasilje izvajajo 
otroci med sabo 

A A A A A A A A 

DEKLICE NAD 
DEČKI, DEKLICE 
NAD DEKLICAMI, 

DEČKI NAD 
DEKLICAMI IN 

DEČKI NAD 
DEČKI 

Nasilje je izvajano 
le nad deklicami 

B B B B 
NASILJE JE 

VSESPLOŠEN 
POJAV 

Nasilje izvaja 
učitelj 

A A A A A A A A  
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Nasilje je verbalno 
– žaljivke, 
zbadanje, 

norčevanje 

?    
NE RAZUMEM 
LOKALNEGA 

JEZIKA 

Nasilje je fizično – 
brce, pljuvanje, 

pretep, prerivanje 
A A A A A A A A 

PRERIVANJE, 
VLEČENJE ZA 

OBLAČILA, 
UDARCI 

VERBALNA 
KOMUNIKACIJA 

     

Otroci se med seboj 
spoštljivo 

pogovarjajo 
?    

NE RAZUMEM 
LOKALNEGA 

JEZIKA 
Fantje se z 

deklicami ne 
pogovarjajo 

B B B B  

Prisotno je vpitje 
nad otroci 

B B B B A A A A UČITELJ VPIJE 

Do učiteljev se 
spoštljivo vedejo, 

jih primerno 
ogovarjajo 

A A A A A A A A 

DO UČITELJEV 
DA, DO 

PROSTOVOLJCEV 
NE 

OZRAČJE V 
SKUPNOSTI 

     

Na splošno je 
ozračje pozitivno 

A A A A  

Otroci so sproščeni A A A A  
Ozračje je 

neprimerno, napeto 
B B B B  

Čuti se neenakost, 
podrejenost v 
relaciji otrok -   

učitelj 

A A A A  

Opazna je razlika 
med spoloma 

B B B B  

Hierarhija je močno 
prisotna med otroki 

B B B B  

FORMIRANJE V 
SKUPINE 

     

Skupine so mešane A A A A  
Skupine so ločene 

po spolu 
B B A * B LE NEKATERE 

Kako velike so 
skupine 

8 8 3-12 8  

Skupine se že 
samodejno 
formirajo 

A A B * A DELNO 

Skupine so vedno 
enake 

A A B A  

Skupine so 
naključne, vsakič 

drugačne 
B B A * B DELNO 

V skupino lahko 
vstopi kdorkoli 

B B A B  
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V skupino lahko 
pridejo le s 
povabilom 

A * A * B A * 

UČITELJ 
DOLOČA 

SEDEŽNI RED, 
SEDIJO V 

ZAPOREDJU 
DEČEK – 
DEKLICA 

Skupine so 
osnovane na 

podlagi 
sorodstvenih vezi 

?    
NE POZNAM 

SORODSTVENIH 
VEZI 

HIERARHIJA      
Vsi člani so 
enakovredni 

A A A A  

Deklice imajo 
drugačne vloge, kot 

dečki 
(tradicionalne) 

A B B B  

Nekdo je vodja 
skupine, ostali so 

podrejeni 
B B B B  

Prisotno je 
izključevanje iz igre 

  A  
IGRA JE LE MED 

ODMOROM 

Upoštevajo vse 
predloge 

?    
NE RAZUMEM 
LOKALNEGA 

JEZIKA 

Upoštevajo le 
predloge dečkov 

?    
NE RAZUMEM 
LOKALNEGA 

JEZIKA 

Upoštevajo le 
predloge deklic 

?    
NE RAZUMEM 
LOKALNEGA 

JEZIKA 
DEJAVNOSTI      

Med odmori, 
prostim časom se 

igrajo 
  A A   

V tem času 
ustvarjajo 

  B B   

Se učijo, delajo 
domačo nalogo 

  B B   

So dobro 
skoncentrirani 

  B B   

So že naveličani, 
utrujeni 

  B B   

Dejavnosti so vedno 
iste 

  A A   

VLOGA 
UČITELJA 

     

Učitelj je prisoten A A A A  
Učitelj narekuje 
potek odmora 

  B   

Učitelj posega 
vmes, npr. s 
kaznovanjem 

A A A A  
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Učitelj je dejaven (v 
igri, pomaga pri 

učenju) 
A A B A  

Učitelj je le z dečki B B B B  
Učitelj je le z 

deklicami 
B B B B  

Ni zaznavne razlike 
med spoloma 

A A A A  

 
Legenda: 
 
A - da 
B - ne 
Število - pogostost pojava 
* - opomba 
? - ni podatkov 


