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A VI. felnőttoktatási világkonferencia előtt, a budapesti 
páneurópai tanácskozás után
A 2008. évi budapesti UNESCO konferencia he-
lyének és szerepének kijelöléséhez az előzmények, 
hátterek mélyebb feltárása szükséges, s ebből a 
perspektívából láthatjuk mi lesz maghatározó a 
braziliai Belémben megrendezésre kerülő VI. Fel-
nőttoktatási Világkonferencián, 2009. májusában. 
S persze a brazíliai konferencia ajánlásai alapján a 
következő évtizedben. Már amennyire az befolyá-
solja a nemzeti kormányok cselekvési programját.

Azt kell feltételeznünk, hogy a 2008. végén nyil-
vánvalóvá vált pénzügyi és gazdasági világvál-
ságra történő érdemi és kreatív reagálás még csak 
részlegesen lesz meghatározója ennek az összejö-
vetelnek – a globális oktatási és élethosszig tartó 
tanulás területén.

Részben azért, mert a világméretben jelenlévő, 
alapvető ellentétek korábbiak és mélyek, s a feltö-
rekvő vagy fejlődő világ mozgalmai, szervezetei 
felfogásának radikalizálódásával és elüzletiesítésé-
vel jártak.1 A jövő meghatározó elképzeléseit még 
mindig a „fejlett Észak és Nyugat” inspirálja és 
fi nanszírozza, vagyis lényegében „diktálja”. Más-
részt azért lesz felemás a 2009-es konferencia, mert 
a válaszok egy része már most meglévő „készlet-
ként” rendelkezésre áll, csak egy koherens új meg-
közelítési stratégia részeként történő, uralkodóvá 
válása várat magára. Ehhez még kell néhány év. 
Annyi bizonyos, az elmúlt néhány évtized neoli-
berális gazdaságpolitikájára épülő oktatáspolitika 
és élethosszig tartó tanulási stratégia összeomló 
félben van, s azt gyökeresen szükséges megújítani.

1  A radikalizálódás alatt a különbségekből és esély-
egyenlőtlenségekből következő egyre nagyobb elége-
detlenség megnyilvánulásait, az elüzletiesítés alatt, 
az elégedetlenség megnyilvánulásainak a gazdagabb 
országok szervezetei által történő (részben vagy egész-
ben irányítottan történő) támogató, és/vagy manipulatív 
fi nanszírozását értem. 

Az ezzel kapcsolatos nézetek és dilemmák átte-
kintő, rövid számbavételére vállalkozik ez a tanul-
mány, amely a Pécsett megtartott UNESCO poszt-
konferencia előadására épül.

Három fő kérdéssel foglalkozunk:

1. Az UNESCO/OECD/EU megközelítések dilem-
mái, amelyben a piacközpontú gondolkodás és a 
humanista, szociális oktatásszemlélet dilemmái 
alakultak ki és hullámoztak több évtizede.
2. A budapesti konferencia – hivatalos – ajánlásai, 
amelyben az előrelépés és felemásság vegyes képe 
tárul elénk.
3. Beletekintünk az Európai Felnőttoktatási Társa-
ság (továbbiakban EAEA) UNESCO konferenciá-
hoz történt írásos hozzájárulásaiba, amely globális 
perspektívában erőteljesebben képviseli a huma-
nizmus és szolidaritás eszményeit.

Az élethosszig tartó tanulás négy évtizedének alapdi-
lemmái
Végső soron az alapvető dilemma rejtetten, vagy 
nyíltan megjelenő formában az, hogy a nemzet-
közi szervezetek, s ezek közül is az UNESCO mi-
lyen irányban határozzák meg eszmeiségükkel a 
felnőttoktatás politikát – a modern piacgazdaság 
közvetlen érdekei, vagy az egyének és társadalmi 
csoportok – azon belül is a hátrányos helyzetben 
lévők – érdekei alapján? S milyen e két megköze-
lítés egyensúlya. Az élethosszig tartó tanulás esz-
méje az UNESCO égisze alatt született meg a 70-
es évek elején, mint humanista elképzelés. Ennek 
egyik legelső fóruma és dokumentuma a Faure Bi-
zottság munkája volt.

A Faure Bizottság koncepciója a következőkben 
foglalható össze:
„… segíteni kell az embereket, hogy kifejlesszék 
a gondolkodás tudományos keretét, hogy a tudo-
mányok hozzájárulása biztosított legyen, anél-
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kül, hogy az szolgájává tenné magukat az embe-
reket”2

Hasonlóképpen fontos forrásdokumentum, 
a II. világháborút követő leginkább konzisztens 
okmány az 1976-ban született A felnőttoktatás 
fejlesztése c. UNESCO dokumentum. Azt mond-
hatjuk, ez volt a háború utáni, a világon első és 
egyben azóta is a leginkább koherens felnőttok-
tatási koncepciót megfogalmazó szakmapolitikai 
dokumentum.

A felnőttoktatás fejlesztése (1976) c. ajánlásban 
a személyiség és annak méltósága áll a középpont-
ban: „… az oktatás és a képzés lehetőséget biztosít 
mindenki számára a személyisége teljes kibonta-
koztatására”.3

Miért és hogyan következett be, hogy a nem-
zetközi szervezetek útjai „szétváltak”. Szétváltak 
a képviselt fi lozófi ában és annak érvényesítési 
erejében, dominanciájában. Leegyszerűsítve azt 
kérdezhetjük, hogyan vált az UNESCO egyre ke-
vésbé befolyásos oktatáspolitikai szervezetté, míg 
helyét átvette az OECD és a Világbank. Miközben 
az UNESCO egyetemes jellegének érvényesíthető-
sége lecsökkent, a kormányokra egyre erőteljesebb 
befolyást gyakoroltak az OECD és a Világbank ál-
tal képviselt koncepciók. Az UNESCO – akaratán 
kívül – egyre inkább arra a szerepre hagyatkozott, 
hogy legszélesebb körű tagsága útján az egyes új 
elképzelések és irányok terjesztő, elfogadtató, legi-
timáló fórumává vált.

Egyes szakértők az üzleti szféra szervezett ok-
tatáspolitikai bekapcsolódásától keltezik a tren-
dek megváltozását (Kjell Rubenson). Egy fontos 
állomása volt ennek a folyamatnak a Gyáriparo-
sok Európai Kerek asztalának azon igénye, hogy 
bevonják az európai szintű oktatáspolitikai dialó-
gusokba. Javaslatainak összefoglalását nézve az 
egyik oldalról teljesen indokolt kritikával illették a 
legszélesebben vett oktatást és a reformok szüksé-
gességét. A kerek asztal legfontosabb tézisei:

1. Az ipar képviselőinek nagyobb mértékű bevoná-
sa a közoktatás kérdéseibe;
2. A felsőoktatás kapcsolódjon nagyobb mértékben 
a munka világához.

2  (Faure 1972 XXVII.)
3  Recommendation on the development of adult educa-
tion adopted by the General Conference at its nineteenth 
session of UNESCO N a i ro b i, 26 November 1976. 
http://www.unesco.org/education/pdf/NAIROB_E.PDF

3. Ki kell fejleszteni az élethosszig tartó tanulást, 
mint olyan eszközt, amely lépést tart a technológiai 
változásokkal és fönntartja a versenyképességet4

Az EU, mint az OECD és a Világbank jó „tanítvá-
nya”?
1996-ban az Európai Unió szinte az OECD-vel 
együtt elsőként hirdette meg térségi szinten az 
élethosszig tartó tanulás évét. Az OECD miniszte-
rek 96-os értekezlete meg is erősítette a szándékot 
és ajánlotta a nemzeti kormányoknak az elv beve-
zetését. Ez a kezdeményezés vezetett 2000-ben egy 
nagyszabású politikai lépésváltáshoz, a Lisszaboni 
Stratégia néven ismertté vált programhoz, amely-
nek a képzéspolitikában kezdeti, központi doku-
mentumává a Memorandum az élethosszig tartó 
tanulásról c. EU ajánlás vált. Az EU stratégiája azt 
tűzte ki célul, hogy:

„Az EU létre kell, hozzon egy példát a világ szá-
mára, amely azt mutatja, hogy lehetséges egyszer-
re elérni a dinamikus gazdasági növekedést és a 
társadalmi kohézió megerősítését. Az élethosszig 
tartó tanulás egy lényeges politika az állampolgári 
minőség, a társadalmi kohézió és a foglalkoztatás 
fejlesztéséért”.5

Tizenhét OECD tagállam kutatási programja
Az európai politizálásban jelentősen megmarad-
tak – még ha sokszor csak a retorika szintjén is – a 
szociális oktatáspolitikai elképzeléselemek, amit 
megalkuvásként a „befogadó liberalizmus” Janus 
arcának is nevez a szakirodalom. A 90-es évek kö-
zepétől az OECD nagyszabású kutatási program-
ba kezdett, amelyben 17 tagállam élethosszig tar-
tó tanulás elemzése és fejlesztési programja került 
feltárásra. Az OECD központja végül összefoglaló 
tanulmányt és ajánlást készített a 17 tagállamban 
folytatott kutatás eredményei alapján. Ennek egyik 
lényeges megállapítása így szól: „a szabályozási 
és intézményes megoldások ösztönző hatásúak a 
vállalatok és egyének növekvő tanulási beruházá-
sait illetően, miközben a közfi nanszírozás csökken, 
amelyek kulcsfontosságúak a vázolt stratégia kere-
tein belül.” 6

Látható tehát, hogy az OECD a köztámogatás és 
a szociális szempont mellőzése közben az egyének 
és a vállalatok fi nanszírozására bízza az élethosz-
szig tartó tanulást. Nem kétséges, milyen célkitű-
zésrendszer primátusával utalja ezt a privát és üz-
leti szféra hatókörébe.

4  (Forrás: ERT 1989)
5  Forrás: Lisszaboni stratégia, 2000. 
6  (Promoting Adult Learning, 2005. OECD Paris)
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Nem indokolatlan újra felhívni a fi gyelmet (a 
szakértőkét és a nagyközönségét is), s arra inspirál-
ni őket, hogy tanulmányozzák az ENSZ Az Emberi 
Jogok Egyetemes Nyilatkozatában az oktatáshoz 
való egyetemes jog passzusát, amit az UNESCO 48. 
nemzetközi konferenciája (Párizs 2008. november) 
újra megerősített. A 26. Cikk így szól:

„1. Minden személynek joga van a neveléshez. 
A nevelésnek, legalábbis az elemi és alapvető ok-
tatást illetően, ingyenesnek kell lennie. Az elemi 
oktatás kötelező.

A technikai és szakoktatást általánossá kell tenni; 
a felsőbb tanulmányokra való felvételnek mindenki 
előtt – érdeméhez képest – egyenlő feltételek mellett 
nyitva kell állnia.

2. A nevelésnek az emberi személyiség teljes ki-
bontakoztatására, valamint az emberi jogok, és 
alapvető szabadságok tiszteletben tartásának meg-
erősítésére kell irányulnia. A nevelésnek elő kell se-
gítenie a nemzetek, valamint az összes faji és vallási 
csoportok közötti megértést, türelmet és barátságot, 
valamint az Egyesült Nemzetek által a béke fenntar-
tásának érdekében kifejtett tevékenység kifejlődését. 
A szülőket elsőbbségi jog illeti meg a gyermekeiknek 
adandó nevelés megválasztásában.”7

Globalizálni a szolidaritást!
Az EAEA együttműködésben a Felnőttképzés 
Nemzetközi Tanácsával már korábban elfogadták 
mely szakmai kérdéseken, legyen a fő hangsúly vi-
lág szinten. Ezt a következő négy témakörben ha-
tározták meg:
– Szegénység
– Bevándorlás
– Oktatás Mindenkinek és Millenniumi Fejlesztési 
Célkitűzések teljesítése
– Szakpolitikai fejlesztés és jogalkotás

Vitaanyag készült, amely felhívott a szolidaritás 
globalizálására. Mit jelent a szolidaritás globalizá-
ciója? Kétoldalú jelenséget:

A mozgalmiság, a szervezetek együttműködé-
se terén: a felnőttoktatás hatókörének kiszélesíté-
sét – „globális citoyen” formálását. A szakmaiság 
erősítését: a nemzetközi szakmai versenyképesség 
szabványainak érvényesítését. Ezen belül
1. A felnőttoktatás missziójának megújítását;
2. Az Európa Parlament és más választott döntés-
hozók nagyobb befolyását regionális és globális 
szinten (civil társadalom, bürokrácia ellenesség);

7  http://www.unhchr.ch/udhr/lang/hng.htm

3. A globális világ kormányozhatóvá válásának se-
gítése;
4. Az UNESCO egyetemességének és humanista 
szemléletének rehabilitációja;
5. Az EU-27 közötti különbség csökkentése;
6. Az EU-27 „nemzeti alapú” együttműködése 
(értsd nemzetállami elfogultság) egyoldalúságá-
nak felszámolása.8

EAEA készülve a budapesti tanácskozásra 
(2008. december) nyilatkozatban foglalta össze ál-
láspontját. Meghatározta a globális szinten szerinte 
hangsúlyos felnőttoktatási problémákat, és konk-
rét, világszintű javaslatokat tett a következő idő-
szak legfontosabb teendőire vonatkozóan.

A globális szinten hangsúlyos felnőttoktatási problémák 
röviden:
1. A nem-formális és informális tanulás fontossá-
ga (bevándorolók, élethosszig tartó tanulás, az élet 
egészére kiterjedő tanulás);
2. A nem-szakmai képzés, a nem-foglalkoztatásra 
irányuló képzés fontossága;
3. Az állampolgári képességek, a békére nevelés és 
a többkultúrájú társadalom tudatossága;
4. A politikai változások tudatosítása. (A polgárok 
erőtlenek és alulinformáltak);
5. A nemek közötti egyenlőség kérdései (az írás-ol-
vasás tanítás, az ún. befogadó oktatás elősegítése);
6. A tanulás megtanulása készség fejlesztése – mo-
tiváltság;
7. Az ICT, új lehetőségeinek kiaknázása.

Különösen az első négy pont egy gyökeres szak-
mai és politikai gondolkodásbeli váltást tükröz, 
míg a többi a hagyományos – évek, ha nem évtize-
dek óta a javasolt prioritások közé tartozik.9

Konkrét fejlesztési lépések a következő időszakban
1. Az ellátók rendszerének, struktúráinak, hálóza-
tainak és minőségbiztosításának fejlesztése;
2. A szükségleteknek megfelelő állami támogatás 
fenntartása (keretek a rugalmas és innovatív fel-
nőttoktatás különböző formáihoz);
3. A felnőttoktatás jogi szabályozásának fejlesztése 
(egyetlen tanulási formát sem mellőz, összhang a 

8  Globalizálni a szolidaritást! Művelődés Népfőiskola 
Társadalom 2008/09 téli szám angolul: www.eaea.org
9  CONFINTEA VI. Preparatory Conference Budapest, 
3-6 December 2008. Pan-European statement on adult 
learning for equity and inclusion in the context of 
mobility and competition. The EAEA’s statement for the 
Pan-European CONFINTEA VI. Preparatory Conference 
in Budapest. Lásd: www.eaea.org
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munka világa, a foglalkoztatás, a migráció terüle-
teivel kapcsolatos jogi szabályozással);
4. A társadalmi partnerség a stabil és fenntartható 
pénzügyi támogatás összhangja;
5. A felnőttoktatási szakmai személyzet felkészí-
tése;
6. A tanulási eredmények elismerésének fejlesztése 
(bármely tanulási forma egyenrangúsága);
7. Állandó vitafórumok, korlátok nélküli mobilitás.

A konkrét teendőkből is kitűnik, hogy a szak-
mai szervezet az Európában a 2000-es évek má-
sodik felében bekövetkezett pozitív fejlődés 
ellenére is alapvető, strukturális változtatáso-
kat javasol. Bizonyos, hogy a javaslatok mögött 
alapvető változtatási szándékok húzódnak meg, 
amelyek a következő évek és évtizedek vitáinak 
alapját képezik majd, szoros összefüggésben a 

világválság következtében szükségessé vált vál-
tással.

Reméljük Magyarország sem marad a remény-
telen mozdulatlanság állapotában.

Források a további tájékozódáshoz:
UNESCO aktuális dokumentumok tára 2009.: www.
nepfoiskola.hu
A budapesti konferencia honlapja: http://www.
confi ntea.hu/eng/confi ntea/
UNESCO hamburgi intézet http://www.unesco.org/
uil/en/focus/confi ntea.htm
UNESCO Párizs http://portal.unesco.org/education/en/
Európai Felnőttoktatási Társaság (EAEA) www.eaea.org
A ÉTT első világfóruma Párizs, 2008. www.3lworldforum.
org/
A Felnőttképzés Nemzetközi Tanácsa (ICAE) http://
www.icae2.org/


