EAEA fundur – norræni-baltneski hluti EAEA
18.-19. júní 2018 í Stokkhólmi.
Í gegnum tíðina hefur norræni hluti EAEA samtakanna (European Association for the Education of
Adults) hist tvisvar á ári og á annan fundinn hefur fulltrúum baltnesku þjóðanna verið boðið að taka
þátt. Vorfundur 2018 var haldinn í Stokkhólmi dagana 18.-19. júní, þar sem David Samuelsson
framkvæmdastjóri hjá Studieförbunden (www.studieforbunden.se) var gestgjafinn.
Fundinn sóttu tveir fulltrúar Leiknar, Guðrún Vala Elísdóttur formaður og Guðrún Lárusdóttir
gjaldkeri. Að auki mættu Gro Holstad og Astrid Krohn frá VOFO í Noregi, Per Paludan Hansen
formaður EAEA og Trine Bendix Knudsen frá Den Danske Folkeoplysning Samraåd (DFS) í Danmörku,
Henrika Nordin frá Bildningsalliansen í Finnlandi, Jyrki Ijas frá Folk Highschool movment og Aaro frá
Finnish Adult Education Association Finnlandi. Þá tók Antra Carlson frá NVL einnig þátt í fundinum,
sem og Celia Skaarup og Stine Hohwü-Christensen DFS í Danmörku.

18. júní 2018
Í upphafi fundar eftir að hafa fengið kynningu á starfssemi Studieförbunden tók Antra Carslon frá NVL
til máls og fór yfir stöðu mála hjá NVL. Sagði frá flutningi á aðalskrifstofunni yfir til Danmerkur, en
NVL mun hafa sínar aðalstöðvar University College í Aarhus næstu 5 árin. Antra talaði um aukið
samstarfs NVL við Nordplus og fór yfir helstu verkefni sem eru í gangi og hafa verið að klárast. Nokkur
umræða skapaðist um þá þróun á norðurlöndunum að fullorðinsfræðsla sé farin að snúast meira og
meira um framhald ofan á fyrri menntun, en grunnmenntun og grunnfærni á ekki auðvelt með að fá
framgengi. Þeir sem halda utan um fjármagnið hafa ítrekað skotið á fullorðinsfræðsluna og sagt að
þar sé aðallega verið að sinna s.k. „hobbý námskeiðum“.
Í beinu framhaldi af innleggi Öntru var farið yfir stöðu mála í hverju landi fyrir sig út frá
fyrirframgefnum spurningum sem hvert land fékk til að svara.
•
•
•
•
•

Describe recent developments your organization
Describe the political situation in your country regarding adult education
New knowledge or research in the field
Examples of activities and projects
Common themes in your country

Sammerkt var hjá öllum þátttökuþjóðunum að það er ennþá á brattann að sækja þegar kemur að
fjármagni, þó aðeins hafi rofað til. Málefni innflytjenda liggja þungt á öllum, bæði þá varðandi
almennt tungumálanám og aðlögun innflytjenda að nýju landi.

Næst var komið að erindi frá Thomas Björkman sem er höfundur
bókarinnar The Nordic Secret (https://www.nordicsecret.org/theauthors/). Bókin fjallar um hvernig Norðurlandaþjóðirnar innleiddu nýja
aðferðarfræði þegar kemur að námi. Hugmyndin á rætur að rekja til
bæði Þýskalands, Frakklands, Sviss, Bretlands og Bandakíkjana – en
upphafið var hjá bændum.

Per Paludan Hansen var næstur en hann er starfandi formaður EAEA samtakanna en á, því miður, ekki
sæti í stjórn ICAE sem eru alþjóðasamtökin (International Council for Adult Education). Starfsemin hjá
EAEA gengur sinn vanagang. Framundan er ráðstefna og aðalfundur í Eistlandi í lok júní. Þá er unnið
að því að fjölga félögum og efla betur austur Evrópu þjóðirnar. Hinsvegar gengur ekki eins vel hjá
ICEA, þar ríkir í raun hálfgert ástand. Stjórnin hefur ekki verið virk og því er alveg ljóst að það þarf að
taka ákvörðun á þessu ári hvort halda eigi áfram með ICAE eða láta það í dvala.

19. júní 2018
Seinni dagurinn byrjaði á því að David og Trine fjölluðum um nokkur verkefni sem eru í gangi hjá þeim
og á Norðurlöndunum.

#ViMåstePrata – Verkefnið hefur fengið fjármagn og gengur verkefnið út á að para fólk með
mismunandi skoðanir saman í umræðupör og hópa. Verkefnið gengur ekki út á að efna til rifrilda
heldur að umræða eigi sér stað um mismunandi málefni.
Handbok for demokrater – Þekking á lýðræði og því hvað það stendur fyrir hefur dvínað. Það fékkst
því styrki til að taka saman netta bók sem fjallar um lýðræði út frá mismunandi sjónarhornum.
Friomrode – Nýtt verkefni í Danmörku, þar sem að folkhojskolen og efterskolen taka höndum saman.
Grunnhugmyndin er einnig hér að útbúa svæði þar sem fólk með mismunandi skoðanir kemur saman
og ræðir um hlutina með það fyrir augum að efla sjóndeildarhringinn. Markmiðið með þessu er að
útrýma hópa- og stéttskiptingu.
Í beinu framhaldi kom Dr. Annika Pastuhov með erindi um sínar rannsóknir. Rannsóknir sem snúa að
folkbildning. Att vara och agera medborgare. En etnografisk studie i forbildande praktiker (Að vera og
vera virkir borgarar). Ritgerðina má finna hér:
www.doria.fi/bitstream/handle/10024/149218/pastuhov_annika.pdf?sequence=2&isAllowed=y
Medborgarskap i folbildning? (Ríkisborgararéttur í fullorðinsfræðslu?). Verkefni sem er einnig nýtt
en talið mjög mikilvægt til að brjóta niður þá múra sem nú þegar eru komnir á milli innfæddra og
nýbúa.
Að lokum var ákveðið að næsti fundur hópsins yrði haldinn á Íslandi í viku 3 árið 2019. Ísland var
síðast með fund hér á landi vorið 2014. Á fundi fyrir ári síðan var ákveðið að formennska í hinum
norræna væng EAEA myndi fylgja formennsku í norrænu ráðherranefndinni, en Ísland tekur við
forystu þar í upphafi árs 2019. Formennska í norræna hluta EAEA færist því yfir til Íslands í janúar
2019.

