
Modlitební téma: červen 2014          
                                                                                                                                                                                                              

Modlitby za dívky a jejich vzdělání

Vzdělávání dívek je již mnoho let terčem útoků. A nejedná se jen o Nigérii.  Poslední událostí, která 
upozornila na to, jakým problémem může vzdělávání dívek být,  byl únos téměř  300 školaček  
islamistickými radikály.  Musíme si uvědomit, že tato událost není jen něčím, co se stalo někde daleko v 
cizině, ale že se tento problém dotýká i Armády spásy, protože i my při poskytování vzdělání musíme 
často čelit odporu. 
Za ženy a dívky z celého světa se musíme postavit a přispět tak k boji proti chudobě, usilovat o sociální 
spravedlnost a urychlit splnění všech našich celosvětových cílů rozvoje.  

V roce 2009 málem zemřela 16tiletá Malala Yousafzaiová, kterou postřelil příslušník Tálibánu ve školním 
autobuse. 
Ani školám v Afghánistánu se za posledních deset let násilí, podněcované válkou, nevyhnulo. Podle OSN 
bylo v letech 2009-2012 zaznamenáno nejméně 1100 útoků na školy – jednalo se o žhářství, použití 
výbušnin a sebevražedné útoky. 

Mezi motivy těchto útoků patří protest proti “západnímu učení”, proti spolupráci se Západem a proti 
vzdělávání dívek. 

V minulých letech se oběťmi sebevražedných útoků stali také školáci v Somálsku. Na školy, které  striktně
nedodržují přísnou islámskou ideologii útočí Al-Šabáb, která má vazby na al-Káidu a je zodpovědná za 
zářijový útok v nákupním centru v Keni. 

Podle zprávy Globální koalice mají tyto útoky za následek odchody učitelů, stovky zavřených škol a 
mnoho studentů, převážně dívek, kteří školu opustili.

V Mali je hlavní překážkou vzdělávání chudoba. V této západoafrické zemi je do základní školy zapsáno 
pouze  56 procent dívek, zatímco u chlapců je to 70 procent. 
Podle UNICEF je na dívky vyvíjen intenzivní  tlak, aby zůstaly doma a pomáhaly v domácnosti. Některé 
jsou také nuceny pracovat už od dětství ve zlatých dolech. 

Občanská válka, která před třemi lety vypukla v Sýrii, má rovněž značný vliv na tamní dívky, jelikož  
mnoho dívek, které se před válkou vzdělávaly, školu opustily. V zemi je od vypuknutí bojů také mnohem 
méně míst, kde by bylo vzdělávání možné.  Podle údajů OSN z dubna  2013 bylo v zemi zničeno nebo 
poškozeno 2445 škol, z celkového počtu 22 tisíc. Téměř 2000 budov bylo z učeben přestavěno na útulky. 

Se zhoršující se  ekonomickou situací lidí  je také čím dál výhodnější dívky v dětském věku provdat. 

Kvůli násilí  je rovněž pro rodiny nebezpečné mít děti - a hlavně dívky, doma



Modlete se za bezpečí dívek na cestě do školy

Pro dívky může být cesta do školy a ze školy velmi nebezpečná, a to především na vesnicích, kde musí do
školy ujít velké vzdálenosti.  Starší dívky musí často opustit své domovy na vesnici, aby mohly docházet 
na střední školu ve městě, což z nich dělá snadné terče útoku. Podle studie UNICEF z roku 2009 jsou 
dívky v Zimbabwe 6x častěji terčem sexuálních útoků než chlapci.

Prosme Pána, aby odměnil dívky za jejich touhu po vzdělání a chránil je na jejich cestě do školy, ze školy i
ve škole. 

Římanům 12:2 
A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co 
je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.

Přísloví 18:15 
Rozumné srdce získává poznání, ucho moudrých je vyhledává. 


