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Соопштение за медиумите 

 

Извештај на УНХЦР: Коронавирусот е сериозна закана 
за образованието на бегалците – половина од децата 
бегалци во светот се надвор од училиштата 
  
Во извештајот излезен денес, насловен „Заедно за образование за бегалците“, 

УНХЦР, Агенцијата на ОН за бегалци, предвидува дека доколку меѓународната 

заедница не преземе итни и храбри мерки за да возврати на катастрофалните 

ефекти на КОВИД-19 врз образованието на бегалците, понатаму ќе се намалат 

можностите да се искористи потенцијалот на милионите млади бегалци кои живеат 

во едни од најранливите заедници на светот. Податоците во извештајот се основаат 

на вкупните бројки на уписи во училишната 2019 година.  

 

Иако децата од сите земји имаат потешкотии во образованието како последица од 

КОВИД-19, децата бегалци се особено загрозени. Пред пандемијата, веројатноста 

да не посетуваат училиште беше двојно поголема за децата бегалци отколку за 

децата кои не се бегалци. Како што стојат работите – многу од нив нема да можат да 

продолжат со учење поради затворените училишта, неможноста да си ги дозволат 

уплатите, униформите или книгите, недостапноста на технологии или бидејќи треба 

да работат за да го издржуваат своето семејство.  

 

„Половина од децата бегалци во светот веќе се надвор од училиштата“, изјави 

Филипо Гранди, Високиот комесар на ОН за бегалци. „По сè што поминале, не 

можеме да им ја земеме иднината со тоа што ќе им го одземеме образованието 

денес. И покрај огромните предизвици на пандемијата, со поголема меѓународна 

поддршка за бегалците и заедниците кои ги прифатиле, можеме да ги прошириме 

иновативните начини за да ги заштитиме критичните придобивки во образованието 

на бегалците од последниве години.“ 

 

Без зголемена поддршка, ќе се загубат стабилните и тешко стекнати придобивки во 

однос на уписите во училиштата, универзитетите и техничките и стручни образовни 

установи – во некои случаи и трајно – со можност да ги загрозат напорите да се 

постигне целта број 4 за Одржлив развој, да се обезбеди инклузивно и еднакво 

достапно квалитетно образование за сите.  

 

За првпат во учебната 2019/2020г. седум деца баратели на азил од Сирија, 

Авганистан и Пакистан се запишаа во основно образование на македонски 

јазик во локално училиште во Скопје. УНХЦР обезбеди и ќе продолжи да 

обезбедува поддршка за училиштето што, заедно со родителите и децата, 

широкоградо ги прифати седумте деца. Ова е одличен пример за инклузија на 
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лица што бегаат од конфликт, кои во Северна Македонија нашле место што 

можат да го наречат свој дом и место во кое можат да придонесат.  

 

Во моќниот завршен збор на извештајот, Амбасадорот на Фондацијата Водафон и 

УНХЦР за Инстант мрежа на училишни програми, Мохамед Сала, изјави: „Да 

обезбедиме квалитетно образование денес значи помалку сиромаштија и страдања 

утре. Доколку сите не ја одиграат својата улога, генерации деца ќе се соочат со темна 

иднина. Но ако работиме како тим, здружено, можеме да им ја дадеме можноста за 

достоинствената иднина што ја заслужуваат. Да не ја пропуштиме оваа можност.“ 

 

Податоците во извештајот за 2019 година се земени од дванаесет земји кои примиле 

повеќе од половина од децата бегалци во светот. Додека основните училишта бројат 

77% запишани, само 31% од младите продолжуваат во средно училиште. На нивото 

на високо образование, се запишуваат само 3% млади бегалци. 

 

Далеку зад глобалните просеци, овие статистики сепак претставуваат напредок. Во 

средно училиште бројот на новозапишани деца бегалци е зголемен за десетици 

илјади; со 2% пораст само во 2019 година. Како и да е, пандемијата на КОВИД-19 се 

заканува да ги поништи оваа и други важни придобивки. За девојчињата бегалки, 

оваа закана е особено лоша.  

 

Девојчињата бегалки веќе имаат помал пристап до образование од момчињата, со 

напола помала веројатност да се запишат во средно училиште. Според податоците 

на УНХЦР, Фондот Малала проценува дека половина од девојчињата бегалки од 

средноучилишна возраст нема да се вратат во клупите штом повторно се отворат 

училниците месецов. За земјите каде бројот на уписи на девојчиња бегалки бил 

помал од 10%, постои ризик дека ќе се отпишат засекогаш – застрашувачко 

предвидување кое ќе влијае на идните генерации.  

 

„Особено сум загрижен за влијанието врз девојчињата бегалки. Не само што 

образованието е човеково право, туку и заштитата и економските придобивки од 

образованието на девојчињата бегалки, нивните семејства и заедници се јасни. 

Меѓународната заедница едноставно не може да си дозволи да не им ги обезбеди 

можностите кои доаѓаат со образованието, вели Гранди.“ 

 

Приспособувањето на ограничувањата наметнати од КОВИД-19 е особено тешко за 

85% од бегалците во светот кои живеат во помалку развиени или земји во развој. 

Мобилните телефони, таблети, лаптопи, добра мрежа, дури и радио сетови, често не 

се достапни за раселените заедници.  

 

Извештајот покажува како семејствата, заедниците и владите работат да обезбедат 

образование за децата бегалци. Покажува позитивни примери на влади кои со закон 

го обезбедиле правото на децата бегалци да ги посетуваат државните училишта, со 

приказни од Еквадор до Иран. Примери на дигитална иновација истакнаа Министерот 

https://www.unhcr.org/news/press/2020/2/5e550d714/mohamed-salah-joins-vodafone-foundation-unhcr-first-instant-network-schools.html#:~:text=%7C%20%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20(%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)-,Mohamed%20Salah%20joins%20up%20with%20Vodafone%20Foundation%20and,first%20Instant%20Network%20Schools%20Ambassador


  

 

 

МЕСТО 

Скопје 

 

ДАТУМ 

3 септември 2020 

 

НАСЛОВ 

Соопштение за 

медиумите 

UNHCR News 

Tel. +41 22 739 85 02 

www.unhcr.org 

@RefugeesMedia 

@Refugees 

Global Media Contacts 

3 

за образование на Египет и едно семејство во Јордан, кои имале корист од 

транзицијата кон виртуелно учење. Бидејќи над половина од бегалците во светот 

живеат во урбана средина, важно е градовите да ги прифатат бегалците, како што 

покажува искуството на Градоначалникот на Ковентри од Обединетото Кралство кој 

споделува како се справува градот и зошто ова има смисол.  

 

Извештајот ги повикува владите, приватниот сектор, граѓанскиот сектор и други 

клучни страни од интерес да ги здружат силите и да најдат решенија кои ќе ги зајакнат 

државните образовни системи и ќе создадат врски со признаени образовни мрежи, 

како и да го обезбедат финансирањето на образованието. Без вакви чекори, 

предупредува извештајот, ризикуваме да имаме изгубена генерација на деца 

бегалци на кои им е одземено образованието.  

 

Ризиците за образованието на бегалците не запираат тука. Нападите врз училиштата 

се страшна реалност која е во пораст. Извештајот се фокусира на регионот Сахел во 

Африка каде насилствата принудно затвориле повеќе од 2500 училишта, со што било 

загрозено образованието на 350.000 ученици.  

 

КРАЈ 

 

Белешка до уредниците: 

 

За извештајот 

 

„Здружени за образование за бегалците“ е петтиот годишен извештај за образование 

од УНХЦР. Првиот „Испуштање“, беше објавен во 2016 пред Самитот на Генералното 

собрание на ОН за бегалци и мигранти во септември 2016. Ги повика донаторите да 

обезбедат повеќегодишна и редовна финансиска поддршка за образованието на 

бегалците. Вториот „Изоставени“, беше објавен во 2017 и повика на тоа 

образованието да се смета за базично во одговорите на бегалските кризи. Третиот, 

„Промени ја плимата“, беше издаден во 2018 и потенцираше дека четири милиони 

бегалски деца не посетуваат настава. Четвртиот „Чекор напред: образование за 

бегалци во криза“ истакна голем пад од второстепеното во третостепеното 

образование.  

  

Овогодинешниот извештај содржи и предговор на Филипо Гранди, Високиот 

комесар на ОН за бегалци и завршен збор од фудбалерот Мохамед Сала, кој 

годинава стана првиот Амбасадор за Инстант мрежа на училишта, поставена во 

2013 година од страна на Фондацијата Водафон и УНХЦР за да ги поврзе со 

квалитетно дигитално образование бегалците и студентите од заедниците кои ги 

прифатиле. 

 

 

 

https://www.unhcr.org/media-page-coming-together-for-refugee-education.html
https://www.unhcr.org/missing-out-state-of-education-for-the-worlds-refugees.html
https://www.unhcr.org/left-behind/
https://www.unhcr.org/5b852f8e4.pdf
https://www.unhcr.org/steppingup/
https://www.unhcr.org/steppingup/
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За УНХЦР 

УНХЦР, Агенцијата на ОН за бегалци, води меѓународна акција за заштита на 

лицата приморани да бегаат од своите домови поради конфликти и прогон. Им 

нудиме помош која спасува животи, како што е засолниште, храна и вода, помагаме 

да се заштитат основните човекови права и развиваме решенија кои овозможуваат 

безбеден дом каде тие можат да изградат подобра иднина. Истовремено работиме 

и на искоренување на бездржавјанството.   

 

Целосниот мултимедијален пакет, целосниот извештај и контакти од УНХЦР можат 

да се најдат на медиумската страница.  

 

Контакти за медиуми: 

 

Контакт од УНХЦР Скопје: 

Љубинка Брашнарска, brashnar@unhcr.org, +389 72 269 346 

Страница на фејсбук 

Твитер на агенциите на ОН 

 

Меѓународни контакти од УНХЦР:  

 

For technical expertise on education, please contact: 

Becky Telford, UNHCR Chief of Education, telfordm@unhcr.org, +45 45 33 63 35 

Mamadou Dian Balde, Deputy Director of UNHCR's Division of Resilience and Solutions, 

balde@unhcr.org, +41 22 739 8795 

Jennifer Roberts, UNHCR Senior Education Officer, roberts@unhcr.org, +45 45 33 65 22 

Benoit d'Ansembourg, UNHCR Senior Education Officer, dansembo@unhcr.org, +45 45 

33 64 07 

  

Global media contacts: 

Barnaby Thompson, Senior Global Writer, thompsob@unhcr.org, +447719553786 

Boris Cheshirkov, Communications Officer, cheshirk@unhcr.org, +41 79 433 7682 

Charlie Yaxley, Communications Officer, yaxley@unhcr.org, +41 795 808 702 

  

Media contacts elsewhere: 

In Amman (regional), Rula Amin, aminr@unhcr.org, +962 790 04 58 49 

In Amman (regional), Andreas Kirchhof, kirchhof@unhcr.org, +962 791 825 473 

In Amman, Lilly Carlisle, carlisle@unhcr.org, +962 65 30 27 73 

In Athens, Stella Nanou, nanou@unhcr.org, +30 694 458 6037 

In Baghdad, Firas Al-Khateeb, khateeb@unhcr.org, +964 780 918 9700 

In Bangkok (regional), Catherine Stubberfield, stubberf@unhcr.org, +66 65 929 8062 

In Beirut, Lisa Abou Khaled, aboukhal@unhcr.org, +961 71 880 070 

In Berlin, Chris Melzer, melzer@unhcr.org, +49 151 706 660 13 

In Brussels, Frederik Bordon, bordon@unhcr.org, +32 2 6275932 

In Budapest, Zoran Stevanovic, stevanoz@unhcr.org, +36 01 336 3079 

https://www.unhcr.org/media-page-coming-together-for-refugee-education.html
mailto:brashnar@unhcr.org
https://www.facebook.com/UNHCRSkopje1/
https://twitter.com/1UN_MK
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In Copenhagen (Denmark, Finland, Iceland, Norway), Elisabeth Arnsdorf Haslund, 

haslund@unhcr.org, +45 21 42 55 64 

In Cox's Bazar, Louise Donovan, donovan@unhcr.org, +880 18 4732 7279 

In Dakar (regional), Romain Desclous, desclous@unhcr.org, +221 77 786 396 385 

In Damascus, Mysa Khalaf, khalafm@unhcr.org, +963 9933 57 860 

In Khartoum, Roland Schoenbauer, schoenb@unhcr.org, +249 912 179 387 

In Kinshasa, Johannes van Gemund, gemund@unhcr.org, +243 817 009 484 

In London, Matthew Saltmarsh, saltmars@unhcr.org, +44 7880 230 985 

In Madrid, Rosa Otero, otero@unhcr.org, +34 673 469 103 

In Mexico City, Sibylla Brodzinsky, brodzins@unhcr.org,+52 55 8048 5054 

In Nairobi (regional), Dana Hughes, hughes@unhcr.org, +254 733 440 536 

In Nairobi (regional), Tina Ghelli, ghelli@unhcr.org, +254 791 965 992 

In New York, Deanna Bitetti, bitetti@unhcr.org, +1 646 515 4141 

In New York, Kathryn Mahoney, mahoney@unhcr.org, +1 347 443 7646 

In Ottawa, Emmanuelle Paciullo, paciullo@unhcr.org, +15147724435 

In Panama City (regional), William Spindler, spindler@unhcr.org, +507 638 27815 

In Panama City (regional), Olga Sarrado, sarrado@unhcr.org, +57 310 2026029 

In Paris, Céline Schmitt, schmittc@unhcr.org, +33 6 23 16 11 78 

In Pretoria (regional), Pumla Rulashe, rulashe@unhcr.org, +27 82 377 5665 

In Rome, Carlotta Sami, sami@unhcr.org, +39 335 679 47 46 

In Sana'a, Heba Kanso, kanso@unhcr.org, +967712225123 

In Stockholm (Estonia, Latvia, Sweden), Mattias Sundholm, sundmatt@unhcr.org, +46 73 

587 97 33 

In Tunis, Caroline Gluck, gluck@unhcr.org, +216 29 925 506 

In Washington, Andrea Mucino-Sanchez, mucinosa@unhcr.org, +1 202 751 9000 

  

 

 

 


