
Sokak szerint éppen a CONFINTEA V. és a CON-
FINTEA VI. találkozók közötti időben, tehát 
nagyjából tizenkét esztendő keretében érdemes 
vizsgálni, hogy mit hoztak a felnőttek tanulását 
támogató európai és globális kezdeményezések a 
tanuló, oktatásban részesülő fi atalok és felnőttek 
létszámának növelése, az iskolai oktatásból korán 
kikerülő, lemorzsolódó gyerekek, fi atalok számá-
nak csökkentése érdekében. Mennyiben csökkent 
a szegénység éppen az oktatáshoz való hozzáférés 
révén? Mit jelent a szolidaritás és a méltányosság 
gondolatának beemelése az európai országok egy 
részének felnőttoktatási politikájába, miközben a 
mindennapok felnőttoktatása erősen alárendelődik 
a munkaerő-piaci érdekeknek? Elemzésemben a 
Felnőttoktatási Világtanács/ICAE által is felvetett 
kérdésekre, néhány hasonló kulcskérdésre szeret-
nék refl ektálni a Páneurópai deklaráció tükrében.

Szerencsére az UNESCO nem feledte el koráb-
bi célkitűzéseinek lényegét, és a CONFINTEA VI. 
előkészítése során olyan kérdéseket helyezett újra 
a felnőttoktatási elemzések fókuszába, melyek va-
lójában már közel negyedszázada, tehát a tanuló 
társadalom megvalósításának feltételrendszerét és 
célkitűzéseit vizsgáló CONFINTEA IV. idején fel-
merültek. Ugyanakkor itt Európában ténylegesen 
az egységesülő kontinens megvalósításának ke-
retében merülhetett fel egy olyan politikai közös-
ség realizálásának reménye, mely az oktatást és 
képzést nem kizárólag munkaerő-piaci eszköznek 
tekinti a neoliberális vagy neokonzervatív gazda-
sági felfogások alapján. Már a sikeres európai in-
tegráció indulásakor is alapvetően szociálpolitikai 
eszközként értelmezték a szakképzést, a politikai 
Európa a maastrichti szerződés révén ebbe az ér-
telmezésbe beemelte az oktatást és azt a képzési 
tevékenységgel együtt a minőség/hatékonyság, a 
hozzáférés és esélyteremtés, valamint a partnerség 
szolgálatába állította. Nem is olyan különös talán, 
hogy az alapokhoz és a fejleményekhez egyszerre 
köt felfogásával Jacques Delors, az 1985. és 1995. 
közötti európai bizottsági elnök, aki maga bár kon-

zervatív politikus, paradox módon az egész életen 
át tartó oktatás és nevelés ügyét az UNESCO szá-
mára 1996-ban készített elemzésében a versengés, 
a kooperáció és a szolidaritás fogalmai szerint ér-
telmezi. Ezzel a versengés révén a célkitűzést, az 
együttműködés alapján a közösségi és egyéni erőt, 
a szolidaritás révén pedig a célokban és erőben 
gazdag közösség egyesülésének feltételét jeleníti 
meg, ami a tanulás rejtett kincse (UNESCO UIE, 
2001.)! Mintha az egy esztendővel korábbi oktatási 
Fehér Könyv (Európai Bizottság, 1995.) néhány igen 
fontos gondolata kelt volna újra életre, de az is le-
het, hogy egy érdekes egymásra épülési folyamatot 
érzékelhetünk, mivel Delors elemzésének számos 
hatását fedezhetjük fel az UNESCO híres Hamburgi 
Deklarációjában, vagy a Napirend a jövő számára című 
dokumentumban egyaránt (UNESCO UIE, 1997.). 
Az utóbbi két dokumentum egyrészt kibontja De-
lors szolidaritás-orientációját, és konkrét társadal-
mi csoportok vonatkozásában vizsgálja a felnőtt-
oktatás feladatait, hogy hozzájáruljon a tanulás 
kiterjesztéséhez, ha már egyszer azt a 21. század 
kulcsának tekintik. Ugyanakkor itt megjegyzem, 
hogy az UNESCO már 1976-ban az első, de nem 
utolsó Nairobiban tartott rendezvényén sürgette 
különös társadalmi csoportok felnőttjeinek oktatá-
sát és tanulását (UNESCO, 1976.)!

A másik tényező, vagy tulajdonképpen érde-
kes jelenség, hogy a Nyugat- és Kelet-Európa ál-
lamainak felnőttoktatással foglalkozó kutatói, 
szakemberei a kilencvenes évek elején-közepén 
találtak egymásra a felnőttoktatás és -képzés te-
rületén, hogy valamiféle konszenzust teremtsenek 
a közös európai környezetben ahhoz, hogy egy új 
„tanulási klímát” (Baert, 2006.) segítsenek formá-
lódni. Az egyre erősödő tanulási orientáció mel-
lett, melyre éppen a hamburgi CONFINTEA V. és 
annak mottója volt a példa, felerősödött az UNES-
CO mindenkinek oktatást biztosítani kívánó szán-
déka (education for all), mely 1990-ben jelent meg 
és 1996-ban azt újra megerősítették a tagállamok. 
Ennek medrében foglalkoztak újra a nemzeti dele-
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gációk plenáris ülések és munkacsoportok szintjén 
a különös célcsoportokkal Hamburgban, melynek 
ügye a mai napig nem került, kerülhetett le a na-
pirendről. A CONFINTEA V. hatása Európában 
éppen abban öltött testet, hogy kibontakozhatott 
egy tanulás-orientáció mellett jól kivehető komp-
lex európai felnőttoktatási és tanulási program, 
a Grundtvig-program, melynek tervezése és el-
fogadása szorosan kapcsolódik a nagyon fi atal 
Európai Unió skandináv bővítéséhez, az ahhoz 
illeszkedő északi országok által hatékonyan mű-
ködtetett északi lobby-hoz (1996-1999.). Ennek 
révén érték el a Grundtvig-program 2000-ben tör-
ténő indítását, s abban a felnőttoktatás fejlesztését 
és a felnőtt-tanulói kompetenciák korszerűsítését 
az egyéni részvétel növelése, valamint a hagyo-
mányos felnőttoktatási formák megőrzése alapján.

Lényeges tehát világosan látni, hogy a célcso-
portokkal való foglalatoskodás Hamburg után fel-
erősítette azt a képzetet, hogy a jóléti államok tár-
sadalmaiban sem minden működik megfelelően, 
mivel nem csökkent, hanem nőtt az analfabéták, 
a funkcionális analfabéták száma. Nem csökkent, 
hanem nőtt és nő ma is a szegények száma Európá-
ban és világszerte egyaránt, és komoly probléma a 
nők és a gyermeküket nevelő anyák, a szegények, 
valamint szegény családban élő fi atalok oktatása és 
képzése.

Ez a megfontolás vezette az UNESCO és a tag-
államok szakembereit arra, hogy az Oktatás Min-
denkinek (Education For All – EFA) célok mellett 
kapcsolódjanak az ENSZ ún. Millenniumi Fejlesztési 
Célokhoz (Millennium Development Goals – MDG) a 
szegénység elleni küzdelemben, és ezért segítse-
nek korszerű oktatási fejlesztések elindításához, 
hozzáférhetővé tételéhez a fent említett csoportok 
tagjai mellett a fogyatékkal élők, a kisebbségek, az 
idősek és a migránsok számára egyaránt. Az ezred-
fordulón már nemcsak a tanulási tevékenység ak-
tivizálása a lényeges kihívás, hanem a 2000-től már 
klasszikusnak nevezett, de a méltatlanul háttérbe 
szorított második esély ügye is újból középpontba 
kerül elsősorban az alapkészségek fejlesztése, a ta-
nulási útmutatás és tanácsadás (pályaorientáció), 
a tanulási teljesítmény és eredmény mérése és ér-
tékelése/beszámítása miatt, valamint az infokom-
munikációs eszközök alkalmazása révén.

Az európai bővítési folyamat, azaz az integrá-
ció elemeként fontos változást hozott az a politikai 
jelenség, hogy a foglalkoztatáspolitika közös poli-
tikává formálódott 1997-re, melynek persze nem 
lett, és nem is lehetett az eredménye „egységes” ok-
tatási és képzési politika létrehozása, de az ezred-

fordulón már körvonalazódott egy olyan konkrét 
célhalmaz, amely valójában a maastrichti célokat 
„melegítette fel”, és számolt a megújuló európai 
szociál- és foglalkoztatáspolitikai keretekkel, cé-
lokkal. Ennek alapján tehát a gazdaságpolitikából 
kölcsönzött nyitott koordinációs mechanizmus-
sal meghatározták azokat a referenciaértékeket és 
indikátorokat, melyek révén világosan körvona-
lazódtak a lisszaboni célok elérésének alárendelt 
oktatás- és képzési politika kiegészítő szerepei és 
annak komplex eszközrendszere. Szociálpolitikai 
szempontból ez egyet jelent a tanulási idő növelése 
és a teljesítmény mérése témakörének, valamint az 
idősödés és a migráció ügyének felértékelődésével, 
új mérési módszerek és eszközök (pl. referenciaér-
tékek, indikátorok) alkalmazásával, melyek a fel-
nőttoktatás terén 2005-2006-tól válnak jellemzővé 
az Európai Felnőttoktatási Társaság tevékenysége 
és ajánlása révén (EAEA, 2006.), továbbá az Euró-
pai Bizottság kapcsolódó Nyilatkozata és Akcióterve 
miatt (Európai Bizottság, 2006, 2007.). Mindhárom 
dokumentum világosan megfogalmazza azokat a 
szociális alapú tényezőket, melyekkel a felnőttok-
tatásnak foglalkoznia kell (pl. idősödés, migráció, 
munkanélküliség, alulképzettség stb.).

A felnőttoktatás és képzés mint szociálpoliti-
kai eszköz lényeges és fajsúlyos kérdéssé nőtte ki 
magát egyrészt a célcsoportok megoldatlan, sőt 
inkább romló helyzete miatt, másrészt az egész 
életen át tartó tanulási indikátorok és referencia-
értékek többségének trendjei miatt. Ugyanakkor 
nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy a Fel-
nőttoktatási Világtanács (ICAE, 2007.) Nairobiban 
megtartott 2007. januári tízpontos nyilatkozata és 
a szervezetnek a CONVERGENCE c. folyóiratban 
megjelent ajánlás-sora határozottan mutatta, hogy 
a Delors-i értelmezésű és az európai demokratikus 
oktatási és felnőttoktatási felfogások által ugyan-
csak igényelt szolidaritásra, azaz a szociális Euró-
pára igenis szükség van (CONVERGENCE, 2007.). 
Az ICAE 2007-ben következetesen ráirányította 
olyan problémás kérdésekre a fi gyelmet, mint az 
alábbiak:
– A szegénység és a növekvő gazdasági alapú tár-
sadalmi és kulturális egyenlőtlenségek, melyek lé-
nyeges hátterét adják a munka-alapú felnőttokta-
tásnak és tanulásnak;
– A migráns nők és férfi ak oktatáshoz és képzéshez 
való joga. Ezen lényeges téma felismerése, hogy 
nincs illegális migráns személy, csak hivatalos ira-
tok/okmányok nélküli személyek vannak, és min-
denek előtt olyan menekültek, akiknek joguk van a 
túléléshez és életük újbóli megszervezéséhez;
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– A felnőttoktatás prioritása, az írás-olvasási kész-
ség fejlesztésén keresztül a mindenkinek elérhető 
oktatás biztosítása (EFA – MDG célok!);
– A tanuláshoz való jog biztosítása új politikai és 
jogszabály-alkotási felfogást igényel, melyben 
megjelenik a diszkrimináció tilalmának és az ok-
tatáshoz való jognak az értelmezése. Ehhez pedig 
szükség van a kormányok világos és határozott de-
mokratikus elkötelezettségére, melyhez elenged-
hetetlen a független és legitim nemzetközi moni-
toring rendszer alkalmazása!

Ezt alátámasztotta szolidáris, humanisztikus fel-
fogásával az UNESCO CONFINTEA VI. kontinen-
tális készülődése, melyhez illeszkedik a budapesti 
regionális konferencia mottója és a rendezvény 
felhívása, melyben hangot kap a méltányosság és 
a befogadás kérdése, csakúgy mint a mobilitás/
migráció, a munkanélküliség, az egészséges élet 
biztosításának, tehát az alapvető emberi jogok biz-
tosításának kivívása (UNESCO, 2008.).

Az utóbbi forrás rámutat a felnőttoktatás szere-
pére az interkulturális dimenziók fenntartásában 
és fejlesztésében – a kulturális sokszínűség biz-
tosításával és képviseletével – az oktatás és kép-
zés eszközén keresztül, az ahhoz való hozzáférés 
alapján. Ezért lényeges, hogy megbízható adat-
bázis, statisztika álljon rendelkezésre a felnőttek 
tanulási részvételével, szakmaszerzésével kap-
csolatosan mind helyi, regionális, mind nemzeti 
szinten! Ehhez viszont releváns és tárgyilagos, 
tudományos színvonalú kutatásokra van szük-
ség, mivel a felnőttoktatás legitim kutatási terü-
let, mely számos európai politika érvényesülését 
szolgálja, a szociálpolitikától a foglalkoztatáspo-
litikán, a nyelvpolitikán át az oktatás és képzés 
kiegészítő politikájáig, tehát a közös politikáktól 
az oktatás és képzés nemzeti politikáinak konver-
gens folyamatainak támogatásáig. Ezt támasztja 
alá Helen Keogh regionális jelentése a felnőttok-
tatásról (Keogh, 2009.)!

Fontos végül világossá tennünk, hogy ezért lé-
nyeges a hazai felnőttoktatási és képzési jogszabály-
ok kereteinek korszerű megújítása, akár a nemzeti 
egész életen át tartó tanulási stratégia megújítása 
alapján, valamint áttekinthető fi nanszírozási rend-
szer alkalmazása a haza; felnőttoktatási és képzési 
kutatás – fejlesztés – innováció területén, csakúgy 
mint a szociális munkával és a foglalkoztatással, 
valamint a kultúraközvetítéssel összefüggő fejlesz-
tések vonatkozásában egyaránt.

AZ UNESCO CONFINTEA VI. páneurópai nyi-
latkozatával összhangban továbbra is szükség van 

arra, hogy ne feledjük: a legfontosabb feladat a fel-
nőtt tanuló kritikus gondolkodásának, autonómi-
ájának és aktív társadalmi felelősségvállalásának 
fejlesztése és biztosítása (Jarvis, 2004.), mivel nem 
az a legfontosabb, hogy eléri-e Európa a lisszaboni 
célokat 2010-re, hanem az, hogy milyen irányban 
halad!
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