
 
Girls Scholarship Project i Kosovo 
 
Hjælp til pigers skoleuddannelse efter 6. klasse. 
 
- det er navnet på Virum- Sorgenfri Rotary Klubs projekt i Kosovo. 
Klubben har igennem flere år arbejdet sammen med Pristhina International Rotary Club.  
 
I 2016 afsluttede vi projektet ”Rent vand til skoler i Kosovo” I denne forbindelse aflagde 
Virum-Sorgenfri Rotary Klub Kosovo et 4 dages besøg. Under dette besøg i Pristhinas 
Internationale Rotary Klub blev vi delagtiggjort i et problem omhandlende unge pigers 
utilstrækkelige skolegang i forhold til at få en ungdomsuddannelse på lige fod med landets 
drenge. 
 
I Kosovo er der 6 års skolepligt. Så når 6. klasse er slut, er skolegang for mange piger fra 
fattige familier på landet også slut. 
 
Kosovo er et uhyre fattigt land. Både i landdistrikterne og byerne ses fattigdommen meget 
tydeligt.  
 
Når eleven skal i 7. klasse skal eleven tage til en overbygningsskole, som ligger længere 
væk end den nære landsbyskole. Derfor skal eleven med bussen, og den tur koster 
penge. Selvom beløbet i vores øjne er beskedent, er det større end mange familier evner 
at betale.  
 
Det, man i Pristhina International Rotary Club havde fået  øje på, var, at det oftest var 
familiernes piger, der ikke fik mulighed for at fortsætte skolegang uderover det 6. skoleår. 
Ifølge den lokale klub har myndighederne ingen opmærksomhed rettet på dette problem. 



Det har indtil videre heller ikke været et debat emne i befolkningen. Vi har fået oplyst, at 
antallet af piger, som ikke kommer mere end 6 år i skole er ca. 40 000. 
 
Pristhina International Rotary Club har derfor sat sig for som første mål at gå ind og skaffe 
midler til at transportere pigerne til ”secondary school”. Som sit andet mål har klubben 
besluttet at arbejde målrettet mod at udbrede viden om, at der foregår denne 
diskrimination af piger i landets uddannelsessystem. 
 
I Danmark og i mange andre mere velstående lande samt igennem store internationale 
organisationer som f.eks. UNESCO ved vi, at den bedste måde at hjælpe piger og kvinder 
ud af fattigdom er gennem UDDANNELSE. Vi ved, at fattigdom og ringe 
uddannelsesniveau medfører et udsat liv med vold, seksuelt misbrug, 
teenagemoderskaber mv. 
 
Uddannelse er ikke alene godt for den enkelte kvinde. Uddannede kvinder deltager aktivt  i 
udviklingen og stabiliseringen af et moderne samfund. 
 
Scholarships til skolepiger i Kosovo er startet op for ca. 4 år siden, som et lille pilotprojekt 
finansieret af den lokale Pristhina International Rotary Club.  Resultaterne har været 
særdeles gode. Adskillige af de piger, som har været støttet gennem et skoleår i 7.klasse, 
har formået trods familiens fattigdom for egen regning at fortsætte endnu et par år. 
 
Udvælgelsen af pigerne sker i tæt samarbejde mellem Pristhina International Rotary 
Club og de lokale skolemyndigheder, således at de piger, der får et Scholarships også 
evner at benytte det.  
 
Virum-Sorgenfri Rotary Klub har sat sig for i det kommende skoleår at støtte 25 piger med 
et Scholarship i 10 måneder. Vi gør dette på samme tid, som vores venskabsklub i Sverige 
Helsingborg Landborgen giver et tilsvarende beløb, og Pristhina International Rotary Club 
støtter ligeledes projektet så en endnu større gruppe piger kan få uddannelse. 
 
 
Hvad koster det pr. måned for en busbillet? 
Det koster € 35 pr. pige pr. måned. Skoleåret er på 10 måneder.  
Virum-Sorgenfri Rotary Klub har i 2019 valgt at støtte med i alt kr. 22 000,00, hvortil kom 
en fordobling af beløbet via Rotary Danmarks Hjælpefond og yderligere en fordobling 
gennem District Grant, således at den samlede støtte blev på kr. 66 000,00. Dette beløb 
rakte til 25 pigers transportudgifter i forbindelse med skolegangen. Vi har valgt at støtte 
projektet i 3 år.  
 
 
 
 



 
 
 

 
FACTS om KOSOVO 
 
Kosovo er et land på Balkanhalvøen, der udråbte sig selv som en uafhængig stat 17. 
februar 2008. Staten er ikke anerkendt af FN. 118 lande ud af 193, heraf 23 EU-lande, 
inklusive Danmark, har anerkendt Kosovo som en selvstændig stat. 
 
Landet er lidt større end Sjælland og Fyn tilsammen og er meget bjergrigt, højeste punkt 
Deravica er 2.656 meter. Landet er blandt de fattigste i Europa. Vejnettet er på 6.955 km, 
hvoraf 1.843 er asfalteret, heri er inkluderet 38 km motorvej. 
 
Befolkningen tæller godt 1,8 mio. indbyggere, hvoraf godt 500.000 bor i hovedstaden 
Pristina. 92 % er kosovoalbanere. Gennemsnitsalderen er 27 år. 
 
Ungdomsarbejdsløsheden for unge mellem 15 -24 er 73 %  - den største i verden, mænd 
65,5 % og kvinder 81,7 %. Arbejdsløsheden for hele befolkningen er 30,5. 
 
Historie 
 
Det centrale Balkan var en del af Romerriget og Det Byzantinske Rige før etniske serbere 
flyttede til området, vi i dag kalder Kosovo, i det 7 århundrede. I løbet af middelalderen 
blev Kosovo centrum for Det Serbiske Rige og mange vigtige serbiske kirker og 
betydningsfulde serbisk ortodokse klostre blev opført. Serbien tabte Kosovo til Det 
Osmanniske Rige i 1389 i slaget på Solsortesletten. I godt 5 århundreder var Kosovo 
under osmannisk styre, og et stort antal tyrkere og albanere flyttede til området.  
 
Serbien genvandt kontrol over området i 1912 i 1. Balkankrig. Efter 2. verdenskrig fik 
Kosovo selvstyre og indgik i Titos Jugoslavien som en del af Serbien. Efter mange års 
gnidninger besluttede Tito i 1974 at give Kosovo status som autonom provins. Formelt var 
Kosovo fortsat en del af Serbien. Trods lovgivningsmæssige indrømmelser forøgedes den 
albanske nationalisme i 1980’erne og førte til optøjer og krav om selvstændighed. På 
samme tid udnyttede serbiske nationalistiske ledere som Slobodan Milosevic Kosovo 
serbernes påstande om mishandling for at sikre stemmer fra tilhængere, som så Kosovo 
som deres kulturelle hjemsted.  
 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2F1%2F1f%2FFlag_of_Kosovo.svg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fda.wikipedia.org%2Fwiki%2FKosovo&docid=Kv7_78AVvp2qmM&tbnid=hh5cmdcFDo4CDM%3A&vet=1&w=840&h=600&bih=891&biw=1664&ved=0ahUKEwjP_LaslYTgAhWCOSwKHeYMBjMQ__EBCAM&iact=c&ictx=1
https://www.google.com/search?ei=hIBIXLnOCsOYsAH6q5HABg&q=kosovo&oq=kosovo&gs_l=psy-ab.3..35i39l2j0l5j0i67j0l2.62035.65606..68455...0.0..0.103.806.10j1......0....1..gws-wiz.......35i304i39j0i7i30.dBbUeWIotuU
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https://www.google.com/search?ei=hIBIXLnOCsOYsAH6q5HABg&q=kosovo&oq=kosovo&gs_l=psy-ab.3..35i39l2j0l5j0i67j0l2.62035.65606..68455...0.0..0.103.806.10j1......0....1..gws-wiz.......35i304i39j0i7i30.dBbUeWIotuU


Under Milosovic’s lederskab indførte Serbien en ny forfatning i 1989, som tilbagekaldte 
Kosovo’s status som autonom provins. Kosovo’s albanske ledere svarede igen i 1991 ved 
at afholde en folkeafstemning, der erklærede Kosovo uafhængigt. Under Milosevic udførte 
Serbien i begyndelsen af 1990’erne undertrykkende foranstaltninger mod Kosovo 
albanerne, da den uofficielle Kosovo regering under ledelse af Ibrahim Rugova brugte 
passiv modstand i et forsøg på at vinde international hjælp og anerkendelse for et 
uafhængigt Kosovo. Albanere, der var utilfredse med Rugova’s passive strategi, dannede 
Kosovo’s befrielseshær og startede et oprør.  
 
Begyndende i 1998 gennemførte serbisk militær, politi og paramilitære styrker under 
Milosevic en brutal oprørsbekæmpelse, der resulterede i massakre og massive 
udvisninger af etniske albanere. Ca. 800.000 albanere blev tvunget fra deres hjem. 
Internationale forsøg på at mægle i konflikten mislykkedes, og Milosovic’s afvisning af et 
løsningsforslag førte i marts 1999 til en 3 måneders NATO militær operation mod Serbien, 
der tvang serberne til at trække militær og politi tilbage fra Kosovo.  
 
FN’s sikkerhedsråd satte Kosovo under midlertidig administration. Under ledelse af FN 
begyndte i slutningen af 2005 en proces for at løse Kosovo’s fremtid. Forhandlingerne 
fandt sted på forskellige niveauer mellem 2006 og 2007, men endte uden en aftale mellem 
Serbien og Kosovo. 17. februar 2008 erklærede Kosovo’s nationalforsamling landet 
uafhængigt. 
  
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 


