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Ny Unesco-rekommandasjon om voksnes læring  

Voksenopplæringsforbundet takker for muligheten til å gi innspill til utkastet til ny 
rekommandasjon om voksnes læring for Unesco. Det er første gang dette skjer siden 1976 – og 
den gang etter anbefaling fra Unescos verdenskonferanse for voksnes læring i Tokyo i 1972!  

Den nye rekommandasjonen bygger på anbefalinger og dokumentasjon fra både Confintea V 
(Hamburg 1997) og Confintea VI (Belem 2009). Begge disse to siste verdenskonferansene om 
voksnes læring satte store spor etter seg, og særlig konferansen i Belem satte sterkt fokus på 
alfabetisering som den viktigste utfordringen for voksnes læring globalt. Norges delegasjon var en 
pådriver her. Det er kjent at 2015-målene om halvering av analfabetisme blant voksne i perioden 
fra 2000 til 2015 langt fra blir nådd. Det er derfor maktpåliggende å holde på alfabetisering som 
det viktigste innsatsområdet fortsatt. Men dette krever minst tre innrømmelser: For det første må 
det aksepteres at det kan benyttes lærere som ikke – etter vår målestokk – har formell utdannelse, 
men er velegnet. For det andre må alfabetiseringstiltak og – kampanjer følges opp med at de som 
lærer å lese og skrive kommer i sammenhenger der de får mulighet til å bruke språket. Uten det 
faller mange lett tilbake i analfabetisme. For det tredje – og her er de fleste enige – må det satses 
på alfabetisering og skolering av kvinner. 

VOFO er for øvrig av den generelle oppfatning at den foreslåtte rekommandasjonen er fyldig og 
god, men at den kanskje er så omfattende og har en slik struktur at det viktigste og det man vil 
prioritere forsvinner i kompromissaktige formuleringer. 

VOFO er for øvrig glad for at ikke-formell læring, sivilsamfunnets bidrag og frivillig sektors rolle 
i internasjonalt arbeid for voksnes læring er godt framhevet i rekommandasjonen. 

Vi viser for øvrig til merknader på engelsk inne det returnerte dokumentet. 
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