
Satsning på uddannelse i udviklingslande giver resultat 

Uddannelse er den mest lønsomme og produktive form for udviklingsarbejde. Der for er en stærkere 

satsning på uddannelse en nødvendighed for at højne kvaliteten af de nordiske landes 

udviklingssamarbejde. Satsningen på uddannelse gør det muligt for udviklingslandene selv at forbedre 

deres uddannelsesvæsen og løfte sig ud af fattigdom, konstaterede Nordiske Lærerorganisationers Samråd, 

NLS internationale sekretærer på deres møde i Helsinki den 18.-19. januar 2016. 

På FN’s topmøde i efteråret 2015 underskrev verdens ledere en deklaration om målene for bæredygtig 

udvikling, Agenda 2030. Agendaen indeholder 17 mål og et handlingsprogram. Lærerorganisationerne i 

Norden har noteret, at der blandt målene er et mål, som skal garantere alle en offentligt finansieret og 

ligestillet skole samt livslang læring for alle. For at opnå dette mål forudsættes en stærk lærerprofession og 

veluddannede lærere. En stærk demokratisk lærerorganisation hænger sammen med en god 

uddannelseskvalitet. 

Samtidig med at målene for bæredygtig udvikling blev fastslået, skar de nordiske lande ned i deres 

bevillinger til udviklingsarbejde. Disse aktører, som kritiserer udviklingsarbejdets effektivitet og 

omkostninger stiller sig samtidig vældigt kritisk over for den aktuelle flygtningestrøm og udtaler, at de 

flygtende mennesker bør hjælpes i nærområderne. Her er der et klart modsætningsforhold. 

Alles ret til en uddannelse af god kvalitet er grundlaget for et godt liv. Gennem en god uddannelse sikres 

udviklingslandenes økonomi og samfundsudvikling. På denne måde sikres også mulighederne for de 

uddannede i udviklingslandene til at blive hjemme og opbygge deres land, og dermed mindskes risikoen for 

hjerneflugten til Europa og andre dele af verden. 

Bistandsarbejde er altid langsigtet arbejde og kræver god planlægning. Hurtige og ikke-planlagte ændringer 

i bistandsbevillingerne, i lighed med dem man nu planlægger mange steder i Norden med henvisning til 

økonomiske begrundelser, kan skade allerede påbegyndte indsatser. 

De nordiske landes kvalitativt højtstående uddannelsessystemer er baggrunden for den gode 

samfundsudvikling. Lærerforeningerne i Norden har haft en særlig central rolle i opbygningen af 

uddannelsessystemets indhold og struktur. Lærerorganisationerne er også stærke, når det gælder om at 

udvikle udviklingssamarbejde, især på uddannelsesområdet. Opbygningen af et kvalitativt godt, offentligt 

finansieret uddannelsessystem i udviklingslandene er derfor af yderst stor betydning. Alle børn og unge skal 

tilbydes mulighed for uddannelse af høj kvalitet. 

Nordiske Lærerorganisationers Samråd, NLS repræsenterer 18 lærerorganisationer og over 600.000 

medlemmer i alle nordiske lande og selvstyreområder. 


