
Az UNESCO minden 12. évben összehív egy nem-
zetközi felnőttoktatási világkonferenciát.

1997-ben az V. CONFINTEA -t (amely a fran-
cia „Conférence internationale sur l’éducation 
des adultes” elnevezés rövidítése) rendezték meg 
Hamburgban, ahol két fontos, ma is olvasásra ér-
demes dokumentumot fogadtak el: a felnőttkori ta-
nulásról szóló hamburgi deklarációt és az „Agenda 
a jövőért” címűt. A Hamburgi Népfőiskola és a Né-
met Népfőiskolai Szövetség annak idején nagyon 
aktív partnerek voltak. Süssmuth professzor asz-
szonyt megválasztották a világkonferencia elnöké-
nek, aki sikeresen vezette le a gyakran igen nehéz 
tárgyalásokat. A DVV-nak számos partnere is részt 
vett a konferencián. További információkért érde-
mes megtekinteni az interneten levő dokumentu-
mokat.1

Előkészítés
A CONFINTEA jelentőségének hangsúlyozásához 
meg kell jegyeznünk, hogy ebben az esetben az 
UNESCO-nak az ún. kettes kategória konferenciá-
járól van szó. A tagországok a főszereplők, amelyek 
kötelezik magukat arra, hogy előzetesen elkészíte-
nek egy nemzeti országismertető beszámolót, és a 
konferencián elfogadott egyezményeknek szintén 
kötelező jellegűeknek kell lenniük.

2003-ban Bangkokban került sor a félidős értéke-
lésre, ahol az 1997-ben kitűzött célok megvalósítását 
tekintették át. Az előkészített országtanulmányok 
és témavázlatok nem sok jót ígértek. Így bizonyos 
csalódottság volt érezhető a gyűlésen, amely meg-
mutatkozott a zárónyilatkozatban és az azt követő 
beszámolókban is.2 Emiatt rögtön jelentkezett az 
igény, az elvesztett talaj visszahódítására.

Már 2007 óta folytak a konkrét előkészületek 
a VI. CONFINTEA-ra. A hamburgi „Élethosszig 
tartó tanulás UNESCO Intézete” (UIL) létrehozott 
egy nemzetközi előkészítő csoportot. Itt folynak a 

1  www.unesco.org/education/uie/confi ntea/docu-
ments.html
2  www.icae.org.uy

tervezési munkálatok a „Global Report on Adult 
Learning and Education” (GRALE)- tól kezdve a 
regionális előkonferenciákon át a „Living and Le-
arning for a Viable Future – The Power of Adult 
Learning” világtalálkozóig, melyet Brazíliában, Be-
lém városában rendeznek meg 2009-ben.

Elismerést és ugyanakkor kihívást is jelentett 
számomra, hogy mint a dvv international intézet-
vezetője az előkészítő bizottság tagjaként részt ve-
hettem annak munkájában. Ez nagyban megköny-
nyítette a kooperációt.

A nemzeti országjelentések
Az UIL előkészítő bizottsága azt a nehéz feladatot 
állította elénk, hogy dolgozzunk ki egy vezérfona-
lat a nemzeti országjelentésekhez. Ez igen nehéz 
volt, mivel egyrészt fel kellett mérni az egyes or-
szágokban végbemenő folyamatokat és eredmé-
nyeket, másrészt pedig ki kellett alakítani egy min-
den országra érvényes, egységes formát, hogy az 
összehasonlítást el lehessen végezni. Nagy siker-
ként könyvelhető el, hogy eddig már 160 ország-
jelentés áll rendelkezésre.3 Németországban ennek 
a folyamatnak az Oktatási és Kutatási Szövetségi 
Minisztérium (BMBF) és a Kultuszminiszter-kon-
ferencia az illetékes vezetője. Ők adták a megbízást 
a Német Felnőttképzési Intézetnek („Deutsches 
Institut für Erwachsenenbildung”), hogy készítsen 
el egy beszámolót Németországról, és ebbe vonja 
be a fontos felnőttképzési/oktatási intézménye-
ket és a szakértőket. Az intézet körkérdést intézett 
a szakemberekhez, hogy melyek az elvárások a 
CONFINTEA VI. vonatkozásában, majd elemezte 
a felnőttképzés aktuális gyakorlatát és elméletét, 
valamint a politikai fejlődést és a cselekvési igényt. 
A Német UNESCO Bizottság workshopot rende-
zett az országjelentés előkészítése céljából.

Az eredményt valóban érdemes megnézni. 
A 250 oldalas kötet az „Élni és tanulni egy életre 
méltó jövőért – A felnőttképzés ereje. Németor-
szági jelentés a CONFINTEA VI.-ról” címmel már 

3  www.unesco.org/uil
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elérhető német és angol nyelven. Jogi és politikai 
keretfeltételek, szervezet és illetékesség, fi nanszí-
rozás, kínálat és részvétel, minőségbiztosítás és 
benchmarks, kutatás és továbbképzés – ezek a leg-
fontosabb témák. Végre megszületett egy olyan be-
számoló, amely miatt nem kell restelkedni a nem-
zetközi vitákon.4

Regionális konferenciák
A nemzeti beszámolókat a határokon átívelő pers-
pektívák szerint értékelték, majd megfogalmazták 
a regionális jelentéseket, amelyeket megvitattak a 
következő előkészítő konferenciákon:
– A 2008. szeptemberében Mexikóban rendezett 
konferencia az alábbi témában: „From Literacy to 
Lifelong Learning: Towards the Challenges of the 
21st century”,
– Októberben Szöulban az ázsiai és a csendes-óceá-
ni térség számára: „Building Equitable and Sustai-
nable Societies in Asia and Pacifi c: the Challenges 
to Adult Learning”,
– 2008. novemberében Nairobiban: „The Power of 
Youth and Adult Learning for African Develop-
ment” és
– 2009. januárjában Tuniszban regionális konferen-
cia az arab térség számára.

Konferencia Budapesten
Németország az Európa, Észak-Amerika és Izrael 
UNESCO-régiójához tartozik. A találkozót 2008. 
december 3-5 között tartották Budapesten a követ-
kező témában: „Adult Learning for Equity and Inc-
lusion in a Context of Mobility and Competition”. 
(A magyar nyelvű dokumentumok között szerepel 
„A Pán-Európai nyilatkozat a méltányosság és be-
fogadás, a mobilitás és a verseny érdekében meg-
valósuló felnőtt tanulásról” – a ford.) A DUC előtte 
ismét szervezett egy workshopot. A delegáció tag-
jai újból tanácskoztak (a német parlament, a DIE, a 
DGB, a DIHK, a DUK oktatási intézmények képvi-
selői) a vezető kultuszminiszter-konferenciával és 
a BMBF-vel a tartalmi irányvonalakról és a szerve-
zési kérdésekről. A delegáció vezetője S. O. Lübke 
úr volt, a BMBF-től.

A konferencia kiemelkedő részeként hallgat-
hattuk a DVV elnökének, Süssmuth professzor 
asszonynak a megnyitó előadását, melyben meg-
rajzolta az ívet a hamburgi CONFINTEA V. óta el-
telt időszakban, közben utalt nemcsak a sikerekre, 
hanem a kudarcokra is. Az írországi Helene Keogh 
áttekintést adott a regionális beszámolóról, és meg-
4  Download www.bmbf.de/pub/confi ntea_bericht_de-
utschland.pdf

ismertette a legfontosabb eredményeket. Igen fi -
gyelemre méltó a beszámoló, amely összefoglalja 
és összehasonlítja az európai régió (Portugáliától 
Örményországig, Izlandtól Romániáig) és az USA, 
Kanada és Izrael felnőttképzésének igen különbö-
ző, majd közös és hasonló tényeit.

Végül is hosszú harc után megfogalmaztak egy 
zárónyilatkozatot, melyet egyhangúlag elfogadtak, 
így elindulhattak a belémi világtalálkozó előkészü-
letei. Ebben újból hangsúlyozzák, hogy a felnőtt-
képzés az élethosszig tartó tanulás fontos alkotó-
része, és nyomatékosan fi gyelmeztetnek arra, hogy 
szükség van a köztámogatásra és fi nanszírozásra, a 
megfelelő végzettségek elismerésére a nonformális 
oktatási/képzési területeken is.

A TELC (The European Language Certifi cates) 
képviselői kihasználták az alkalmat Budapesten is, 
hogy az információs anyagok kihelyezésével és a 
beszélgetések során ismertebbé tegyék tevékenysé-
güket. Ezt nemcsak a CONFINTEA konferencián 
tették. Az előző napon az Európai Felnőttoktatási 
Szövetség („Europäischer Verband der Erwachse-
nenbildung”) is tartott egy konferenciát a követke-
ző EU-akcióterv alapján: „It is always a good time 
to learn”.5 Az „International and Continuing Edu-
cation Hall of Fame”-on pedig lehetőség nyílt arra, 
hogy a világ minden tájáról jelentkező, arra érde-
mes felnőttoktatókat felvegyék tagjaik sorába.6

Belém: Elvárások?
A helyzetből és a perspektívákból adódóan az elvá-
rások éppen olyan nagyok, mint amilyen különbö-
zőek. Ez vonatkozik az ipari államok kormányaitól 
kezdve a legszegényebb fejlődő országok nem kor-
mányzati szervezetein át a multilaterális együtt-
működési intézményekre is. Örvendetes jelenség, 
hogy az ifjúsági- és felnőttképzés jelentősége és el-
ismertsége az élethosszig tartó tanulásban egy vál-
tozatlan időszak után újból megnövekedett.

A CONFINTEA VI. lényeges célja (melyet a 
H1N1 járvány miatt 2009. májusa helyett decem-
ber 2-4 között rendeztek meg Brazíliában – a ford.), 
hogy kötelező jellegű határozatok alapján a jövő-
ben növeljék az élethosszig tartó tanulás megva-
lósíthatósági esélyeit és a szakma továbbfejlődését 
az oktatáspolitikai, törvényi és fi nanciális biztosíté-
kok segítségével.

Ugyanakkor a gazdag országoknak és a segély-
szervezeteknek el kell kötelezni magukat arra, 
hogy ezen célok megvalósításában támogatják a 

5  www.eaea.org
6  www.telc.net és www.halloffame.outreach.ou.edu, 
magyar: www.telc.hu
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szegény országokat. Az a milliárdnyi gyermek, fi a-
tal és felnőtt, aki nem, vagy nem kielégítő módon 
tud olvasni és írni, szintén profi táljon ezekből a ha-
tározatokból.

És utána?
A dvv international a brazíliai konferencia kapcsán 
partnereivel közösen rendezett egy nemzetközi 
konferenciát 2009. június 23-24-én Bonnban „Fi-
nancing Adult Education for Development” cím-
mel. Tapasztalatcserét folytattak, és tanácskoztak 
arról, milyen hatékony formákat kellene kialakítani 
az együttműködés számára, és a felnőttképzés-fej-
lesztés fi nanszírozását hogyan lehetne értelmeseb-
ben felhasználni.7

A konferenciát összekapcsolták egy ünneppel 
is. A népfőiskolák és a DVV (Német Népfőiskolai 

7  www.dvv-international.de

Szövetség) nemzetközi tevékenységének gyökerei 
az 50-es évekre nyúlnak vissza. A szervezeti és az 
intézményi fejlődés 1969-ben kezdődött, amikor a 
felnőttoktatási szakcsoport megkezdte munkáját a 
fejlődő országokban. Ebből nőtt ki aztán az alap-
szabály értelmében a Német Népfőiskolai Szövet-
ség Nemzetközi Együttműködési Intézete (IIZ/
DVV), ma dvv international, mely 40 éves lett. Aki 
ezt a történetet el szeretné olvasni, megrendelheti 
a még megmaradt példányokból az IPE 12, a fenn-
állásának 25. évi jubileumi kötetét.

(A cikk a dis.kurs (Das Magazin des Deutschen 
Volkshochschul-Verbandes) c. folyóirat 2009/1. 
számában jelent meg, „Mit CONFINTEA VI von 
Bonn über Budapest nach Belem und zurück” cím-
mel.)

Fordította: Horváthné Bodnár Mária.


