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Finnish Adult Education Association

VST ry on yhteisjärjestö joka edistää aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön policy-tason teemoja Suomessa,
Pohjoismaissa ja Euroopassa, unohtamatta globaalikasvatusta.
VST ry on EAEA:n (European Association for the Education of Adults www.eaea.org ) jäsen.
EU-vaalit pidetään 26.5.2019, ja Suomen EU-puheenjohtajakausi alkaa 7/2019.

VST ry nostaa esille seuraavat kärkiteemat:
Lisätietoa:
Vapaa Sivistystyö ry – Fritt Bildningsarbete rf, puheenjohtaja Björn Wallén, p. 040 7478841, bjorn.wallen@sivistystyo.fi

1. Vapaa sivistystyö edistää Agenda 2030-ohjelman toimeenpanoa Euroopassa
Ilmastonmuutos, maailman muuttoliikkeet, eriarvoistava globaali talouskehitys, nouseva populismi ja rasismi
ovat globaalitason ilmiöitä joihin pitää reagoida kaikilla politiikan tasoilla. Eurovaalit ja sen jälkeen Suomen EUpuheenjohtajuuskausi antavat Suomelle tilaisuuden luoda kestävän kehityksen politiikkaa elinikäisen oppimisen
näkökulmasta. Vuodesta 2016 Suomi on sitoutunut YK:n Agenda 2030-ohjelman kestävän kehityksen
tavoitteisiin jotka tarjoavat oivan opetussuunnitelman globaalikansalaisuuden koulutukselle (global citizenship
education). Suomen pj-kauden aikana järjestetään global citizenship education-seminaari Helsingissä,
jossa VST on mukana.

• VST ry toteaa että, globaalit ilmiöt ja haasteet vaativat kestävää kehitystä edistävää uudistavaa
oppimista ja globaalikasvatusta – EU:n pitää olla ilmastonmuutoksen, populismin ja eriarvoisuuden
torjumisen kärkipäässä Agenda 2030-ohjelman avulla unionin eri jäsenmaissa.

2. Aikuiskoulutus ja vapaa sivistystyö ovat tärkeä osa elinikäisen oppimisen EU-politiikkaa
VST ry yhtyy EAEA:n Manifesto for Adult Learning* (2/2019) – manifestin yhdeksään teemaan, joilla VST ja
muut EAEA-järjestöt vaikuttavat EU-tason elinikäisen oppimisen politiikkaan:

Aktiivinen kansalaisuus ja demokratia, Terveys ja hyvinvointi, Elämäntaitoja yksilöille, Sosiaalinen yhteenkuuluvuus, oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo, Työ ja työpaikat, Digitalisaatio, Maahanmuutto ja väestörakenteen
muutos, Kestävä kehitys, sekä Eurooppalainen ja kansainvälinen politiikka.

• VST ry toteaa, että elinikäisellä oppimisella on tutkitusti myönteisiä vaikutuksia elämänpolitiikan eri
alueille, joilla rakennetaan 2020-luvun uutta eurooppalaista sivistystä.

• Elinikäinen oppiminen tulee nostaa Suomen EU-puheenjohtajuuskauden kärkiteemaaksi.

*) linkki Manifeston englanninkieliseen alkuperäistekstiin: https://eaea.org/our-work/influencing-policy/manifesto-for-adult-learning-in-the-21st-century/

3. Erasmus+ ohjelmakaudella 2021-2027 riittävät ja kestävät resurssit

Uuden ohjelmakauden Erasmus+ ohjelma käsitellään Suomen pj-kauden aikana. Jotta yllä olevat policy-tason
sisällöt pystytään toteuttamaan kestävään suuntaan, tarvitaan kokonaisvaltaista ja vaikuttavaa otetta
Erasmus + ohjelman toteutumiselle.

•

•

VST ry toteaa, että Erasmus+ ohjelman taloudelliset panostukset pitää nähdä investointina jossa
oppilaitokset, kansalaisjärjestöt ja muut elinikäisen oppimisen tahot verkostoituvat luoden pohjaa
sosiaalisen, ekologisen ja taloudellisen kestävän kehityksen edistämiselle.
EU:n toimintapolitiikan ja rahoituksen tulee tukea osaamisen kehittämistä ja uudistumista elinikäisen
oppimisen keinoin.

