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Az Európai Felnõttképzési Társaság és a Felnõttoktatás
Nemzetközi Tanácsa több éve rendszeres konzultációk
keretében közösen készül a VI. Felnõttoktatási
Világkonferenciára (CONFINTEA VI), amely Brazíliában
lesz 2009-ben.

Mi a jelentõsége a Confintea VI-nak a világban és mi a
jelentõsége az európai régió számára?

A felnõttoktatás közel egy évtizednyi fejlõdésének,
régi és új problémáinak áttekintésére ad lehetõséget, s
egyben az elõretekintésre is, elsõsorban Európa és a
globális világ viszonyának és egybekapcsolódásának
kérdéseit illetõen. Az európai szervezet teljes egészében
támogatja a globális felnõttoktatási tanácsnak A tétet
képezõ kulcstémák c. dokumentumát, amely négy fõ
témát javasol a középpontba állítani a 2009-es világta -
nács  kozás elõkészületeiben: 

• a szegénység és a felnõttoktatás 
• a bevándorlás és felnõttkori tanulás kapcsolata 
• a felnõttoktatás az Oktatás Mindenkinek és a

Milléniumi Fejlesztési Célkitûzések nevû programok-
ban

• olyan új szakpolitikai fejlesztés és jogalkotás szük-
ségessége, amely minden megkülönböztetés nélkül
biztosítja a tanuláshoz való jogokat.

Az V. CONFINTEA-t követõen nemhiába vetõdött fel
igényként az ajánlások, fejlesztési javaslatok civil moni-
toringja1, hiszen a szavak tengerét jelentõ, korábban elfo-
gadott ajánlások, ígéretek és kormányzati elkö -
telezettségek teljesülése sok esetben „írott malaszt”
maradt. Nem sok értelme van évtizedenként ugyanazt
deklarálni.  

Ez a dokumentum inkább vitát kezdeményezõ kérdésfel-
vetések sora, semmint értékelés, vagy kötelezõ iránymutatás.
Az V. Confintea 2003-as idõközi értékelésére akkor az
EAEA készített egy beszámolót a saját tevékenységérõl.2

Három fontos üzenet szól a 2008-as, Budapesten sorra
kerülõ regionális elõkészítõ konferencia vitáihoz és a 2009-
es brazíliai világtalálkozóhoz.  

1. a biztos eligazodáshoz nem árt emlékezni arra, amit
valaha helyesen láttunk, akartunk és tettünk

2. az európai felnõttképzéspolitika-fejlesztés (adult 
learning policy development) egyedülállóan pozitív
egy térség nemzetközi együttmûködésében, amit

fejleszteni kell és dialógus formájában ki kell
szélesíteni

3. a szolidaritást globalizálni kell, amiben Európának
különleges a felelõssége

1. TANULNI A MÚLTBÓL. VISSZA KELL SZEREZNI
AZ EREDETI TETTEK ÉS GONDOLATOK ÉRVÉNYÉT

Ha áttanulmányozzuk az UNESCO és CONFINTEA doku-
mentumokat 1949-tõl 1997-ig és 2003-ig – több mint fél
évszázadnyi idõszak! –, a fejlõdés hihetetlenül nagy és jelen-
tõs, még ha nekünk a jövõ kihívásaihoz kell is igazod-
nunk.3A fejlett európai országok kis csoportjához (1949)
képest egyre jobban kiszélesedett a részt vevõ államok és
civil szervezetek száma, s a konferenciák, dokumentumaik,
a megelõzõ fórumok, kutatások növekvõ színvonala nagy-
ban hozzájárultak a felnõttképzés és felnõttkori tanulás
(adult education and learning) világméretû fejlõdéséhez. S
ezen keresztül a társadalmi és gazdasági fejlõdéshez. Ebbõl
a szempontból fontos állomás volt a Napirend a Jövõ
számára 1997-es dokumentum, amely szakmai és
tudományos kutatások sorára alapozva, minden korábbinál
átgondoltabb programot ajánlott a tagállamoknak. Most
mégis egy másik UNESCO dokumentumra, az 1976-os
Ajánlások a felnõttoktatás fejlesztésérõl címûre szeretnénk
hivatkozni, amely a második világháborút követõen az elsõ
alaposan kidolgozott felnõttoktatás-fejlesztési szakpolitikai
dokumentum. A ’76-os elõször ajánlásként fogalmazott meg
fogalmakat és olyan fontos alapelveket, amelyeknek
érvényesítéséért 30 év után is néha kicsinyes, napi
küzdelmeket kell folytatni a XXI. század elején.4 Mind a
’97-es hamburgi, mind az 1976-os nairobi dokumentumban
megtalálható minden téma, probléma és javaslat, amit azóta
is rendszeresen napirenden tartunk, s ezt tesszük most, 2008-
ban és majd 2009-ben is.

Megéri néhány további szót vesztegetni a ’76-os doku-
mentumra, mert forrásnak tekinthetõ a tekintetben, hogy
honnan kell kezdenünk a gyökereinket megerõsíteni. Azóta
sincs például jobb definíciója a felnõttoktatásnak. A doku-
mentum megfogalmazásaiban a személyiség és annak
méltósága áll a középpontban: „… az oktatás és a képzés
lehetõséget biztosít mindenki számára a személyisége teljes
kibontakoztatására”. S az okmányban a képzettség és a tudás
mellett ugyanolyan fontos volt „az olyan képzés és attitûd-
formálás, amely alkalmassá teszi az egyéneket a személyi -

Globalizálni a szolidaritást
Az EAEA kérdésfelvetései a Confintea VI elõkészítéséhez*
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ségük teljes kibontakoztatására”. El lehetne ma képzelni,
hogy az ún. „üzleti hatékonyság” fogalmába beletartozzék az
a képzés, amely „kifejleszti azon kreatív képességeket, ame-
lyekkel akár egyénileg, akár közösségben új anyagi javak és
szellemi, esztétikai értékek állíthatók elõ”?... S a mai aktív
állampolgárság „halvány” fogalma vajon eléggé elõtérbe
helyezi-e, hogy az állampolgári tudatformálás „különösen
meg kell hogy célozza a független és kritikus gondolkodás-
mód kifejlesztését”?

Ahogy az EAEA alapításának 50 évfordulóján (2003) is
hangsúlyoztuk: a múlt egyik fontos üzenete, hogy az európai
szervezet mindig is törekedett a felnõttkori tanulás társadal-
mi és demokratikus jelentéstartalma teljességének a gyakor-
latba ültetésére. Nem nosztalgiáról van szó, a világ néhány
évtized alatt nagyot fordult. De jó tudni, hogy érdekcsopor-
tok sokaságának szakpolitikai fejlesztési ajánlásai, s a
tudományos kutatások garmadája között, mi az, ami tovább -
ra is biztosan a jövõbe mutat.  

2. AZ EU-BAN ÚJ LENDÜLETET VETT A FELNÕTTKORI
TANULÁSSAL KAPCSOLATOS SZAKPOLITIKA FEJLESZTÉSE

A Memorandum az élethosszig tartó tanulásról c. 2000-ben
megszületett dokumentumot követõen, a 2000-es évek
közepére került napirendre, hogy a felnõttoktatás mint az
élethosszig tartó tanulás egyik fontos pillére, önálló poli-
tikai ajánlás tárgya legyen. Az EAEA büszke arra, hogy
nyílt tenderen elnyert tanulmánya, a Trends and Issues in
Adult Education in Europe,5 (Trendek és témák a felnõt-
toktatásban, Európában), számos más tanulmánnyal együtt,
hozzájárult a 2006-ban megszületett felnõttoktatási aján-
láshoz – Felnõttkori tanulás: tanulni sohasem késõ6 –, és az
ajánlás alapján kidolgozták a Cselekvési Terv a Felnõttkori
Tanulásról: Tanulni soha nem késõ.7 címû programot.
Mindezzel a Lisszaboni Stratégiának – amely az Unió
legátfogóbb politikai programja – külön elismert és integ -
ráns részévé vált a felnõttkori tanulás. 2010-ig, s azt
követõen a lisszaboni folyamatot folytató újabb EU pro-
gramban a felnõttoktatás fejlesztése állandó és önálló elem
lesz, ami nagyjelentõségû elõrelépés. A két Közlemény
alapján számos további kutatás, fejlesztés, és tender-
tevékenység indult el, nem beszélve arról, hogy az
Élethosszig tartó tanulás 2007–2013 program jobban
összpontosít – elsõsorban a Grundtvig programon keresztül
– a két megfogalmazott cél megvalósításának segítésére. A

2006-os Közlemény a következõ öt fontos üzentet fogal-
mazta meg: 

1. A részvételt akadályozó tényezõk megszüntetése 
2. A felnõttkorit tanulás minõségének biztosítása
3. A tanulási eredmények elismerése és jóváhagyása
4. Befektetés az idõsebb népességbe és a bevándorlókba 
5. A felnõttkori tanulás monitorozásának fejlesztése

Bizonyos értelemben új és pozitív elem, hogy az
emberierõforrás-fejlesztés, a munkaerõpiaci képzés és a
szak képzés hagyományos dominanciájához képest nagyobb
hangsúly került a társadalmi beilleszkedésre (social 
inclusion), a nem-formális tanulásra (non-formális adult
learning), az idõskor (ageing), a bevándorlás-népesség-
mozgás (migration) és a felnõttképzés (adult education)
kapcsolatára. Új szemlélet a „tanulási eredmény” hangsú -
lyozása és mindenféle tanulás elvi egyenrangúságának elis-
merése. Elõtérbe került a nem-formális felnõttkori tanulás
nagyobb mértékû átláthatóságának, minõségfejlesztésének
szükségessége, a felnõttoktatói szakma fontossága.
Felmerült az igény a felnõttoktatás terén szükséges, sajátos
indikátorok és ún. célszintek bevezetésére is a fejlõdés
elõsegítése és monitoringja érdekében.  Mindezek évti ze -
dekkel mérhetõ jelenetõs elõrelépéseket jelentenek.

A Bizottság persze még most is a saját apparátusának
nehézkes önmozgása, és a sokszor a tagállami önállóság
elvére hagyatkozó érdektelenség, valamint a sokszínûségre
hivatkozó érdekellentétek Szküllája és Kharübdisze között
hajózik. Óvja Isten a sziklába ütközésektõl. Tárgyilagosan
meg kell állapítani, hogy az Oktatási és Kulturális
Fõigazgatóság felnõttoktatással foglalkozó egységével
kialakult egyre jobb megértés és partnerség nem jelenti azt,
hogy a fejlesztési ajánlásokban megfogalmazott feladatok
megvalósítása elõtt ne tornyosulnának továbbra is akadá-
lyok. Ilyen elõször is a saját szakmai erõforrásaink kellõ,
hatékony mobilizálásának a hiánya. De ott van egy több
évtizedes gát is: a nem-szakmai felnõttoktatás gyenge pozí-
ciói. További elem a Bizottságra nehezedõ, átláthatatlan,
nehézkes bürokrácia, valamint bizonyos hagyományos
érdekcsoportok bénító primátusa. Mindez a finanszírozási
stratégiák megváltoztatási nehézkességében is világosan
kiütközik. 

Az európai térség elöl jár a felnõttkori tanulás (adult
learning) fejlesztésében, és a Bizottságnak éppúgy, mint a
szakmai szervezetek, NGO-k számára is fontos, hogy ered-
ményeiket és problémáikat megvitathassák egymással és
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megoszthassák a világ más térségeivel. Ezáltal az EU maga
is nagyot léphet tovább a fejlõdésben. Mindehhez a
budapesti regionális konferencia elõkészületet, a 2009-es
világtalálkozó pedig kivételes fórumot jelenthet. 

3. GLOBALIZÁLNI A SZOLIDARITÁST

Egy átlagos felnõtt tanuló is tudja, hogy a globalizáció
hajtómotorja nem a felnõttoktatás. Ugyanakkor kevés
annak a beavatkozásnak a mennyisége és minõsége, amit a
felnõttoktatásnak kötelessége lenne megtenni. Az
1985–1994 közötti és az 1995–2004 közötti idõszakban a
fejlõdõ országokban a felnõttkori írás-olvasási készség
68%-ról, 77%-ra nõtt.8 Ugyanezen periódusok alatt
globális szinten az írás-olvasási készség népességen belüli
aránya 76%-ról, 82%-ra emelkedett. Mindemellett még
mindig 774 millió fõ analfabéta és 80 millió iskoláskorú
gyermek nem jár iskolába. Egy felnõtt írástudóvá tételének
egységnyi becsült ára 50–100 USD között mozog. Az anal-
fabéta felnõttek 85%-ra 35 országban található (660 mil-
lió). A Dakarban 2000-ben megfogalmazott cél, hogy 50%-
ra csökkentsék  az analfabéták arányát, 2015-ig a támogató
országoktól 5,6 milliárd USD-t tenne szükségessé,
miközben a tényleges támogatási felajánlások és
elkötelezettségek csak 1,5 milliárd USD-ra rúgnak. Mint
köztudott, csak az elsõ amerikai bankmentõ csomag több
mint 800 milliárd USD-t tartalmazott, s összeszámolható,
mekkora nagyságrendû csomagok követték ezt az EU-ban
is.  Az alfabetizációs példa találó, még ha kis szelete is a
felnõttkori tanulásnak, amit évtizedek óta leszûkítenek az
írás-olvasás tanítására. Az UNESCO központi honlapján
még olyan rovat sem található, hogy „felnõttoktatás és ta -
nulás” 

Mit jelent a szolidaritás globalizációja?
Kétféle dolgot. A felnõttoktatás hatókörét ki kell

szélesíteni a „globális citoyen” felfogás és együttmûködés
alapjain (mozgalom); továbbá a nemzetközi, szakmai mo -
dernség és versenyképesség szabványainak kialakítását és
egymástól, kormányoktól való elvárását közösen kell
érvényesíteni. A kettõ szorosan összefügg és egyformán
fontos. Nem lehet színpadias feszültség-levezetõ mozgalmi
show-k rendezésével feloldani a növekvõ globális különb-
ségeket, s nem lehet a relatíve fejlett EU szakmai ered-
ményeit más körülmények és struktúrák közötti viszonyok

és értékrendek közé átültetni. Ugyanakkor a különbségek
megértéséhez és kezeléséhez sokkal több kölcsönös
erõfeszítésre van szükség.  

– Mindenekelõtt a felnõttoktatás missziójának megújítása
lenne kívánatos. Széles, pluralista és humanista értelmezésre
és gyakorlatra van szükség annak jegyében és annak hangsú-
lyozásával, hogy a felnõttoktatás a társadalmi különbségek
és igazságtalanságok csökkentéséért és a személyiség
méltóságának szolgálatában áll. Elsõdleges társadalmi,
közösségi missziója van, nem pusztán individuális, reduk-
cionista, eszköz- és gazdasági jellegû, mint ami az elmúlt
évtizedben egyoldalúan érvényesült.

– E tekintetben az Európai Parlament képviselõinek és
más döntéshozóknak a jelenleginél nagyobb befolyására van
szükség. Az EU általános intézményi és politikai
nehézkessége és a különféle válságok már régóta napirendre
tûzték a bürokráciaellenesség és a civil társadalom hatékony
bevonásának puszta hangoztatásán való valóságos túllépést s
a kihívással szembenézõ programok megindítását. A felnõtt -
kori tanulás ezen a téren fontos szerepet játszhat.   

– A felnõttoktatás önmagában nem képes társadalmi
strukturális változásokat elérni, de programjába kell vennie,
hogy segítse a globális világ kormányozhatóvá válását és
átláthatóvá, ellenõrizhetõvé és irányíthatóvá tételét a sok-
féleség, a méltányosság, az egyenlõség és a béke jegyében.

– Küzdeni kell az UNESCO egyetemességének teljes
értékû, az oktatásban játszott szemléleti dominanciájának
visszaszerzéséért. Ez nem jelenti azt, hogy mind az
UNESCO-nak, mind a brüsszeli Bizottságnak ne kellene
átvennie valamennyit például az OECD és más szervezetek
hatékony munkamódszereibõl. Az UNESCO-n belül pedig
el kell elismertetni a felnõttoktatás és az élethosszig tartó
tanulás szerepének kiemelkedõ fontosságát. A párizsi
UNESCO kinyilatkoztatások önmagukban nem elégségesek.
Meg kell erõsíteni az UNESCO hamburgi Élethosszig tartó
Tanulás Intézetének a státuszát és szerepét.  

– Az európai térségen belül különös jelentõséget kell biz-
tosítani az EU 27-ek közötti különbségek csökkentésének, az
új tagállamok és jelöltek másodosztályú státusza teljes fel-
számolásának, és az Uniónál szélesebb Európai Tanács
tagországok és szervezetek egyenrangú partnerként történõ
bevonásának9

– A felnõttoktatást és az élethosszig tartó tanulás területét
integrálni kell az Európai Szomszédsági Politika programjá-
ba, s a együttmûködés integráns részévé kell tenni.10 

– Túl kell lépni az EU 27-ben a „nemzeti alapú”
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nemzetközi együttmûködés egyoldalúságain. Érvényt kell
szerezni annak a belátásnak, hogy az egész EU, tagállamai és
a nemzetközi donorok közös, dialóguson alapuló,
koordinált, globális együttmûködése érhet csak el bármilyen
hatékony eredményt a mai globális trendek sodrása
közepette. Az ún. Észak–Dél támogatások felét az EU és
tagországai adják globális szinten. De vajon milyen
hatékonysággal? E tekintetben az transzatlanti szakmai
együttmûködés és etikai felelõsség újragondolása is szük-
séges.

u     u     u

A szakmai primátus letéteményesi kényelme Európában is
múlté. A világ más dinamikus térségei mást és másként akar-
nak elérni és fejleszteni az felnõttoktatásban is. S a világ
elõre menetelét a szegényebb és elmaradottabb többség
fogja meghatározni, mert leginkább õk érdekeltek a változá-
sokban és a méltányosság érvényesítésében. Az európai
térség szakmai szervezeteinek õszintén tanulniuk kell a
törekvéseikbõl és támogatniuk kell azokat a globális
párbeszéden keresztül.  

Dr. Szigeti Tóth János 

* Sz. Tóth János, mint az EAEA elnöke a szervezet
számára készítette az alábbi vitaanyagot 2008 nyarán,
tehát még a pénzügyi világválság láthatóvá válása
elõtt, amit az elnökség megvitatott és elfogadott, mint
munkadokumentumot. 
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