Скъпи променители,
Сигурен съм, че имате обогатяващи преживявания, докато служите за промяна на живота. Един от
начините, по които можете да направите най-голямата промяна в живота на човек, е да му
помогнете да се научи да чете. Грамотността ни отваря света. Това ни прави по-добре
информирани за живота в нашите собствени общности и отваря гледки към други култури.
Четенето и писането свързват хората и ни дават друг начин да изразим любовта си един към друг.
Септември е месец на основното образование и грамотност в Ротари. Повишаването на уменията
за ограмотяване е от решаващо значение в стремежа ни към намаляване на бедността, подобряване
на здравето и насърчаване на мира. Всъщност, ако всички ученици в страни с ниски доходи
напуснат училище с основни умения за четене, това би довело до значително намаляване на
глобалните нива на бедност.
Без образование неграмотните деца стават неграмотни възрастни. Днес 14 процента от
възрастното население в света - 762 милиона души - нямат основни умения за четене и писане. Две
трети от тази група са жени. Грамотността и уменията за смятане са от съществено значение за
получаването на по-добро жилище, здравеопазване и работа през целия живот.
Най-вече за момичетата и жените грамотността може да бъде въпрос на живот или смърт. Ако
всички момичета завършиха основното си образование, майчините смъртни случаи биха били
много по-малко. И детето е по-вероятно да оцелее след 5-годишна възраст, ако е родено от майка,
която може да чете. Подобряването на резултатите за повече хора по света е възможно само ако
държавите премахнат бариерите пред образованието за момичета. Икономическият аргумент за
това е ясен: В някои страни, където обучението е насочено към момчета, цената на пропуснатите
икономически възможности е повече от един милиард долара годишно.
Овластяването на хората чрез образование е сред най-смелите цели, които имаме като ротарианци.
Не е нужно да пътуваме далеч от домовете си, за да срещнем онези, чийто живот е осакатен,
защото се борят с четенето, разчитат на другите да четат вместо тях или не могат да напишат
нищо повече от собственото си име.
От този месец помислете как вашият клуб може да служи за промяна на живота чрез грамотност.
Подкрепете местни организации, които предлагат безплатни програми за подпомагане на
грамотността на възрастни, изучаване на местен език или които осигуряват на учителите
професионално развитие, съсредоточено върху четенето и писането. Станете ментори по
грамотност или работете с организация като Глобалното партньорство за образование, за да
увеличите възможностите за учене за децата по целия свят. Разговаряйте с местни училища и
библиотеки, за да видите как вашият клуб може да поддържа съществуващите им програми или да
помогне за създаването на програми, необходими във вашата общност.
В Индия програмата TEACH – успешно сътрудничество между Ротари клубове в страната и
нейното правителство, показа как да се увеличат усилията за ограмотяване, за да достигнат
милиони деца. И по времето, когато училищата в цяла Индия бяха затворени поради пандемията
COVID-19, електронното обучение на програмата достигна до над 100 милиона деца чрез
националната телевизия.
Грамотността е първата стъпка за излизане от бедността. Както отбеляза лауреатът на Нобелова
награда Малала Юсафзай: „Едно дете, един учител, една книга и една химикалка могат да
променят света.“

