Budapest, 2016. április 6.

Videón keresztül tanulhatnak a kenyai menekülttábor lakói a Vodafone
segítségével
"Minden lánynak joga van ahhoz, hogy saját véleménye legyen!" - üzente a dadaabi
menekülttáborban élő lányoknak Malala Yousafzai, Nobel-békedíjas diák és a Malala Alapítvány
társalapítója. Malala Yousafzai a nemzetközi Vodafone Alapítvány ’Leadership Lessons’ (Vezetői
Leckék) programjának keretén belül videóhívással kapcsolódott be a napokban Birminghamből
egy dadaabi tanórára, hogy megossza tapasztalatait a gyermekekkel, illetve hangsúlyozza a nők
oktatásának jelentőségét.
Az UNHCR ENSZ Menekültügyi Főbizottság) szerint egy fiatal menekült átlagosan 17 évet tölt távol
otthonától. Rengeteg gyermek születik és nő fel a táborok zárt környezetében, ahol szinte alig kerül
kapcsolatba a külvilággal, és nincs esélye arra, hogy hozzáférjen a minőségi oktatáshoz. A „Vezetői
Leckék”’ a Vodafone Alapítvány és az UNCHR (Instant Network Schools programjának része, amelynek
keretében az Alapítvány táblagépeket juttat el a kongói, tanzániai és kenyai menekülttáborokban lévő
iskolák számára, valamint lehetőséget biztosít arra, hogy a tanórákon a gyermekek kapcsolatba lépjenek
különféle neves szakértőkkel. A programban olyan üzleti vezetők és hírességek tartottak interaktív
szemináriumokat a gyermekeknek, mint Sir Martin Sorrell, aWire and Plastic Products vezérigazgatója,
Muhtar Kent, a Coca-Cola elnöke és vezérigazgatója, Paul Polman, az Unilever vezérigazgatója, Lisa Milroy
művésznő, valamint az amerikai informatikus Vint Cerf, az internet egyik alapítója és úttörője.
A legtöbb Dadaab-ban élő lányt az elzártság mellett szociális és kulturális körülményei és neveltetése is
gátolják abban, hogy középiskolában folytassa tanulmányait. Őket kívánta bátorítani Malala Yousafzai a
napokban megrendezett szemináriumon. "Terjesszétek az oktatásról és a bátorságról szóló üzenetet!
Semmi nem állhat az utatokba!" - üzente, arra biztatva a lányokat, hogy merjenek nagyot álmodni. „Nem
létezik olyan munka, amelyet csak a férfiak tudnak elvégezni!" – hangsúlyozta.
A Vodafone Alapítvány Instant Network Schools program a becslések szerint 2016 végéig 62 ezer
gyermek és fiatal oktatását segíti majd. A Vodafone Alapítvány elkötelezett a UN Women HeforShe
programja iránt, így különös hangsúlyt fektet a menekült státuszban lévő fiatal lányok oktatására. Mindez
2020-ig potenciálisan 3 millió fiatalt is érinthet.

Fotók Malala Yousafzai interaktív szemináriumáról
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A Vodafone-ról
A Vodafone a világ egyik vezető mobilkommunikációs szolgáltatójaként öt kontinens 26 országában van jelen, és
további 57 partnerhálózattal rendelkezik, több mint 461 millió ügyfélnek szolgáltat szerte a világon. A Vodafone
teljes körű mobil telekommunikációs szolgáltatásokat nyújt, beleértve a hang- és adatkommunikációt.
A Vodafone Magyarország Zrt. 1999. november 30-án kezdte meg magyarországi működését. A Vodafone
Magyarország integrált technológiai szolgáltató, amelynek portfóliójában a mobilkommunikációs, mobilinternetes
és szélessávú adatszolgáltatások egyéni és üzleti felhasználók számára egyaránt megtalálhatók.
A Vodafone Magyarország Alapítványról
A Vodafone — globális felelősségvállalási politikájának részeként — 28 országban hozta létre helyi alapítványát,
felismerve, hogy az adott társadalmak igényét nem központilag irányított, hanem helyi szinten szervezett társadalmi
befektetési programokkal lehet leginkább kielégíteni. A Vodafone Magyarország Alapítvány 2003-ban kezdte meg
működését. Az alapítvány az adományozáson túl egyre nagyobb hangsúlyt helyez a mobiltechnológiára épülő
társadalmi befektetési programokra, amelyeket a Vodafone Magyarország Zrt. és a Vodafone Magyarország
Alapítvány a Vodafone Operációs Központ Magyarország Zrt.-vel közösen szervez. A Vodafone Magyarország
Alapítvány elkötelezett az esélyegyenlőség és a civil szféra fejlesztése mellett. Tevékenysége három fő területre
összpontosít: mobiltechnológia a jó ügyek szolgálatában, közösségi programok támogatása, és a hátrányos
helyzetűek oktatása.

Tudjon meg többet a Vodafone Magyarország Alapítvány programjairól, azok fejleményeiről és a
kapcsolódó eseményekről a Vállalati Felelősségvállalás oldalon és/vagy a Facebookon!
Az UNHCR innovációs részlegéről
Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Menekültügyi Főbiztosságát (UNHCR) 1950. december 14-én hozta létre az
ENSZ Közgyűlése. A Közgyűlés a menekültek védelmét szolgáló nemzetközi intézkedések irányításával és
koordinálásával, valamint a kapcsolódó problémák megoldásával bízta meg a Főbiztosságot. A Főbiztosság
elsődleges feladata a menekültek jogainak és jólétének védelme. Célja annak biztosítása, hogy mindenki szabadon
élhessen azon jogával, hogy más országban menedéket vagy menekültstátuszt kérhet, onnan bármikor, önként
hazatérhet, beilleszkedhet a helyi közösségbe, vagy tovább utazhat egy harmadik országba. Az UNHCR mandátuma a
hontalanok támogatására is kiterjed.
UNHCR Innovation a menekültügyi szervezet több részlegét érintő egység, melynek feladata, hogy együttműködjön
a menekültekkel, az oktatókkal, és a vállalati szektorral, hogy kreatív megoldásokkal álljon elő azoknak az
embereknek megsegítésére, akik kényszerből hagyták el otthonaikat. Az UNHCR innovációs részlege arra buzdítja
dolgozóit, hogy a menekültekkel együtt találják meg a legjobb és leginnovatívabb megoldásokat a kifejezetten őket
érintő kérdésekre.

