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Redaktionsudvalget var sig bevidst, at
valget af “uddannelse og demokrati” som
tema for dette nummer af “Erhvervsud-
dannelse” var et voveligt forehavende, og
det havde da også længe tøvet med at
træffe en sådan beslutning, som ikke var
enstemmig, hvilket er et særsyn i komite-
ens historie. Dette skyldes, at det i flere
henseender er et kontroversielt emne.

For det første er selve emnevalget kon-
troversielt, for så vidt som spørgsmål om
demokrati i almindelighed anses for at
høre hjemme i den politiske snarere end
i den videnskabelige diskurs, lige bortset
fra den samfundsvidenskabelige, hvor det
er et forskningsobjekt. Og som bekendt
er “Erhvervsuddannelse” ikke et sam-
fundsvidenskabeligt tidsskrift, men et
tematidsskrift om erhvervsuddannelse.
Skulle det imidlertid indebære, at demo-
krati ikke kan tages op som emne, at det
skulle være et tabuemne?

Nej, lød det endelige svar. Ganske vist
anses erhvervsuddannelse generelt for at
høre hjemme i tekniske debatter. Men
disse er, om end som oftest skjult, betin-
get af ideologiske holdninger, et faktum,
som forskerne, hvor meget de end forsø-
ger, ikke kan se bort fra. Uddannelses-
aktører konfronteres jævnligt med denne
problemstilling, om ikke andet så i politi-
ske debatter på parlamentarisk niveau
eller i debatter mellem arbejdsmarkedets
parter, som nødvendigvis må forholde sig
til spørgsmål om såvel retningslinjer som
implementering.

Beslutninger og holdninger på erhvervs-
uddannelsesområdet spiller en afgørende
rolle, eftersom de er massivt betingende
for ikke alene uddannelsesapparaternes
form og struktur, men også for deres sam-
fundsmæssige funktion. Med den ana-
lytiske afstand, som det europæiske pro-
jekt giver, ses det klart, at både form og
funktion afspejler de enkelte landes måde
at indrette samfundet på. Det vurderedes
derfor, at det var mere end legitimt at tage
temaet “uddannelse og demokrati” op i
dette tidsskrift, eftersom CEDEFOP er pla-
ceret ved et knudepunkt i den europæi-
ske opbygning som et forum for reflek-
sion og dialog mellem Europa-Kommis-

sionen, medlemsstaternes repræsentanter
og arbejdsmarkedets parter.

Hermed var der taget stilling til det prin-
cipielle spørgsmål, men tilbage stod den
indholdsmæssige side. Hvordan skulle
man gribe problemet an i betragtning af
dets uhyre vidtspændende og forskellig-
artede indhold? Hvordan skulle man på
den ene side undgå tandløshed og på den
anden side polemik eller begge dele?
Hvordan kunne man sammensætte et
nummer, der gav “mening” i forhold til
det fastsatte tema i betragtning af, at det
traditionelt er en bestemt type forfattere,
der leverer bidrag til tidsskriftet?

Efter mange og lange overvejelser beslut-
tede redaktionsudvalget sig for ikke at
ændre hverken forfatter- eller bidragstype.
Den henvendte sig derfor som sædvanlig
til videnskabsfolk på erhvervsuddannel-
sesområdet uden at anmode dem om eks-
plicit at behandle temaet demokrati. For-
fatterne opfordredes blot til at skrive om
emner, som interesserede dem, under iagt-
tagelse af de traditionelle regler, der gæl-
der for bidrag til denne type tidsskrift. Men
for at sætte disse artikler i perspektiv er
de blevet suppleret med ikke-videnska-
belige bidrag i form af “aktørvidnesbyrd”
om forhold af interesse for uddannelsen i
Europa.

Således har man altså valgt at opbygge
dette nummer. Et højrisikonummer, der,
som vi så ofte er blevet opfordret til, gi-
ver ordet til en bredere kreds af aktører,
men som samtidig bryder med en ensar-
tethed i tone og måske også med et
ligevægtsprincip, som er yderst vanske-
ligt at tilgodese inden for rammen af et
enkelt nummer. Det vil derfor være i
læserens interesse at holde sig det gene-
relle perspektiv for øje, der tegner sig ved
en samlet vurdering af også de tidligere
numre af tidsskriftet, som ud fra forskel-
lige synsvinkler belyser den uhyre vidt-
favnende erhvervsuddannelsesproble-
matik.

Temaet demokrati skal således i højere
grad fremlæses ved at sammenholde alle
artiklerne end direkte gennem den enkelte
artikel. Temaet fremstår særlig klart gen-
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nem de spørgsmål, der stilles til medlems-
staternes og lokalmyndighedernes offent-
lige politik og til virksomhedernes tiltag.
Det fremgår med al ønskelig tydelighed,
at det er forskellige personer, der, afhæn-
gigt af den førte politik, nyder gavn af de
iværksatte initiativer til forbedring af mu-
lighederne for integration på arbejdsmar-
kedet. Det fremgår ligeledes, i hvor høj
grad debatter og beslutninger på erhvervs-
uddannelsesområdet set i et historisk per-
spektiv er indlejret i den pågældende
epokes ideologier, og i hvor høj grad
udviklingen på erhvervsuddannelsesom-
rådet afspejler gennemgribende ændrin-
ger i ideologigrundlaget og i de politiske
styrkeforhold i Europa.

Det er et barsk, men sundt lærestykke, vi
præsenteres for ved denne læsning, når
man sætter det ind i det nødvendige per-
spektiv. Det bør få os til at være på vagt
over for analyser og - hvis det skulle være
nødvendigt - at bevidstgøre os om den
rolle, som ideologiske forudsætninger
spiller for de argumenter, der nu som tid-
ligere fremføres i erhvervsuddannelses-
debatten; det må bevidstgøre os om deres
konjunkturbestemte karakter, men også
om de utopier, de undertiden er bærere
af.

Som tidligere nævnt falder dette nummer
i to dele svarende til to bidragstyper,
hvoraf den ene er af “videnskabelig” ka-
rakter og den anden mere har karakter af
selvoplevede erfaringer.

I  den førs tnævnte gruppe advarer
S. Laestadius mod den udbredte, tilsyne-
ladende selvindlysende, sandhed, at der
ingen frelse gives uden for en “high-tech”-
økonomi baseret på en teoretisk-viden-
skabelig viden. Artiklen argumenterer for,
at konkurrenceevnen udmærket kan øges
gennem den knowhow, der er forankret i
en praktisk arbejdssituation, hvor den re-
levante viden kan udvælges og gen-
tilegnes, så den er anvendelig i de mere
traditionelle fag.

Det særligt interessante ved J. Bishops
artikel er, at den fører os ind i den in-
tense debat, der i øjeblikket foregår i USA
om erhvervsuddannelse og dennes indi-
viduelle og kollektive nytteværdi, alt ef-
ter hvor og hvorledes den afvikles. For-
fatteren anlægger bevidst et neoliberalt
perspektiv med en markedsøkonomi, hvor

der kun betales en høj pris for knappe
goder, og konkluderer, at uddannelser,
hvis mål er at tilvejebringe almene kund-
skaber, såsom at læse, skrive og regne, er
af ringe interesse i forhold til specifikke
uddannelser, som satser på “innovation
og specialisering”, idet alene de sidst-
nævnte, der fokuserer på “aktivitets-
kvalifikationer”, kan nyttiggøre de almene
kundskaber.

I tråd hermed diskuterer J.R. Shackleton,
af hvilke årsager det offentliges interven-
tion på det erhvervsuddannelsespolitiske
område udbygges ud over punktet for den
markedsligevægt, der ifølge teorien om
den menneskelige kapital altid vil etablere
sig. Forfatteren fremfører en række inter-
essante argumenter, der peger i retning
af et sammenfald mellem specifikke, men
konvergerende interesser hos de berørte
aktører - fagforeninger, arbejdsgivere,
undervisere og politikere - der i fælles-
skab fremmer en slags spildøkonomi.

Næsten som illustration af de ovennævnte
diskussioner plæderer J.V. Mascarell ud
fra et lokaludviklingspolitisk perspektiv
for nødvendigheden af kalkulationer, som
ikke adskiller “det økonomisk rentable fra
det socialt nødvendige” samt for pæda-
gogiske metoder, som “tænker globalt og
handler lokalt”. Det gælder om at kombi-
nere strategier, der som oftest splittes op,
alt efter hvilken institution der er ansvar-
lig for de forskellige tiltag (handelskamre,
virksomhedssammenslutninger og fagfor-
eninger) med henblik på at øge deres glo-
bale effektivitet omkring opbygning af et
fælles projekt.

Ovennævnte fire indlæg bakkes op af
visse elementer i Europarådets teoretiske
overvejelser over voksenuddannelse og i
de tre vidnesbyrd, der er indeholdt i dette
nummer, som understreger behovet for
uddannelse til demokratisk medborger-
skab. En sådan uddannelse vil give bære-
ren bedre forudsætninger for at deltage i
debatten om de overordnede retningslin-
jer i de tiltag, han bliver præsenteret for,
og aktivt at deltage i gennemførelsen af
dem.

Historien om en italiensk utopi, der så
dagens lys i Bologna i begyndelsen af
70’erne omkring tidsskriftet “Inchiesta”,
som sigtede mod at fremme en nyska-
bende forbindelse mellem fagforeninger
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og uddannelsesverdenen, som fortælles så
fremragende af V. Capecchi, modsvares i
en vis forstand af historien om uddan-
nelsesorlov i Belgien, der på sin side har
en lang forhistorie, som nøgternt fortæl-
les af E. Creutz og Ch. Piret. I begge til-
fælde ser man, hvordan oprindeligt gene-
røse ideer i mangel af et revolutionært
indhold indlejres i en realisme, der afret-
ter dem og tømmer dem for substans.

Det skinner dog igennem, hvor stor en
styrke der kunne have ligget i et demo-
kratisk projekt, som økonomisk og poli-
tisk forankrer uddannelsen i udviklingen
af lokalmiljøet. Er det en utopi, der tilhø-
rer en nu svunden tid på grund af de øko-
nomiske krav, de europæiske lande nu

er underlagt? Eller er der tale om en mid-
lertidig fiasko for forsøg, der er født for
tidligt, men som en dag vil genopstå af
asken som følge af de nye krav om de-
mokrati, som M. Hervé skitserer i sit ind-
læg?

Kun fremtiden vil vise, hvor megen reali-
tet der er i disse problemstil l inger.
Redaktionsudvalget vurderede, at den
havde pligt til ikke at vige uden om denne
type spørgsmål, selv om svarene risikerer
at være mangelfulde og måske endog ir-
riterende. Det er det op til læserne at vur-
dere.

Alain d’Iribarne
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Statsintervention på
erhvervsuddannelses-
området: et nødvendigt
engagement?
Overalt i Den Europæiske Union er der i
det sidste årti lagt stigende vægt på er-
hvervsuddannelse. Dette er for en stor del
et resultat af markedsmekanismen og skal
hilses velkomment. Europæiske virksom-
heder forsøger at imødegå den øgede in-
ternationale konkurrence på vare- og
tjenesteydelsesmarkeder, hvor de tidligere
havde en fremtrædende position, ved at
omskole medarbejderne til at håndtere
nye processer og produkter, hvilket har
nødvendiggjort større investeringer i men-
neskelig kapital. Arbejdstagerne har på
deres side reageret på den øgede kon-
kurrence på arbejdsmarkedet ved gene-
relt at erhverve højere kvalifikationer, før
de søger beskæftigelse, og ved efterføl-
gende at udvikle og udvide deres kvalifi-
kationer.

Staten har imidlertid været utilbøjelig til
at overlade denne kvalificeringsproces til
det private initiativ. I hele Europa har sta-
ten interveneret gennem regulering af
erhvervsuddannelsen, krav om større vægt
på erhvervsrettet undervisning i skolerne,
støtte til enkeltpersoner og virksomheder
og direkte og indirekte finansiering af
erhvervsuddannelsesprogrammer. Statens
udgifter til erhvervsuddannelse (og aktive
arbejdsmarkedspolitikker, såsom ansættel-
sesstøtte og arbejdsformidlingsservice)
steg væsentligt i Den Europæiske Unions
medlemslande fra midten af 1980’erne og
til begyndelsen af 1990’erne (OECD 1993,
Calmfors og Skedinger 1995). Europa-
Kommissionen har aktivt fremmet denne
interventionisme gennem udarbejdelsen
og formidlingen af information gennem
CEDEFOP, udvekslings- og pilotordnin-
gerne gennem PETRA, FORCE, COMETT,
NOW og en række andre initiativer og
gennem støtte fra Den Europæiske Social-
fond til en lang række programmer med
erhvervsuddannelsesdimension. Med
Maastricht-traktaten er der etableret et nyt

“I Den Europæiske Union,
hvis vigtigste økonomiske
drivkraft er konkurrence-
orienteret kapitalisme, er
det relevant at undersøge,
hvilke argumenter der
fremføres til  fordel for
statsintervention på er-
hvervsuddanne lsesom-
rådet.”

retsgrundlag for aktiviteter på erhvervs-
uddannelsesområdet, og i forlængelse
heraf oprettedes LEONARDO-program-
met, der tager sigte på at koordinere og
rationalisere disse programmer.

Der kan registreres en øget tendens til
offentlig indgriben i forbindelse med den
stigende arbejdsløshed i EU siden begyn-
delsen af 1980’erne. Denne har navnlig
(men ikke udelukkende) berørt de lavest
uddannede, og man har draget den kon-
klusion, at en forbedring af disses kvalifi-
kationer er en nødvendig betingelse for
at nedbringe det uacceptabelt høje
arbejdsløshedsniveau. Desuden er for-
bedring af erhvervsuddannelsesmulig-
hederne blevet fremstillet som et middel
for ugunstigt stillede arbejdstagere - kvin-
der, etniske minoriteter - til at forbedre
deres økonomiske status.

I nærværende artikel underkastes tenden-
sen til øget offentlig indblanding en kri-
tisk analyse. Argumenterne for og imod
statsintervention diskuteres, der gives en
række eksempler herpå, og endelig
perspektiveres resultaterne af en sådan
indblanding.

Uddannelsesøkonomiske
betragtninger

I Den Europæiske Union, hvis vigtigste
økonomiske drivkraft er konkurrence-
orienteret kapitalisme, er det relevant at
undersøge, hvilke argumenter der frem-
føres til fordel for statsintervention på
erhvervsuddannelsesområdet. Når økono-
mer skal begrunde behovet for interven-
tion i en ellers optimalt fungerende øko-
nomi, henviser de til konceptet “markeds-
svigt” - dvs. områder, hvor markederne
ikke opfylder de ideelle betingelser for

Temaet “erhvervsuddan-
nelse og demokrati” inde-
bærer nødvendigvis en
principiel diskussion om,
hvilken rolle staten spiller
eller bør spille i uddannel-
sen af den menneskelige ka-
pital. Forfatteren diskuterer
argumenter for og imod
statsintervention, der an-
føres nogle eksempler på
virkningerne af statsini-
tiativer, og mulige fald-
gruber påpeges. Forfatteren
hævder, set i  et “public
choice”-perspektiv, at der
måske er en tendens til
overdreven intervention og
advarer CEDEFOP mod ure-
flekteret at forfægte stats-
lige løsninger på erhvervs-
uddannelsesproblemer.
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at skabe et rentabelt afkast. Hvilke
markedssvigt gør sig da gældende på
erhvervsuddannelsesområdet?

Økonomer opfatter erhvervsuddannelse
som et af midlerne til at øge et lands
menneskelige kapital, ligesom akademi-
ske uddannelser og sundhedspleje kan
være det. Sådanne investeringer opfattes
som potentielt profitable for den private
sektor, da de øger medarbejdernes pro-
duktivitet. Der kan dog være visse pro-
blemer forbundet hermed. Efter sigende
frygter arbejdsgiverne, at de arbejdstagere,
som de har uddannet, bliver “stjålet” af
rivaler, hvilket afskrækker dem fra at in-
vestere i uddannelse. Ifølge anerkendte
økonomiske analyser (Mincer 1962,
Becker 1964) er dette problem imidlertid
stærkt overdrevet. En stor del af de ud-
dannelser, som arbejdsgiverne investerer
i, har kun værdi på den pågældende ar-
bejdsplads. Oplæring i at administrere en
bestemt virksomheds lønningssystem kan
f.eks. ikke overføres til andre virksomhe-
der. Instruktions- og personaleudviklings-
programmer rettes i stigende grad mod at
definere og fremme specifikke virksom-
hedsmål og -aspirationer - hvilket længe
har været et fremherskende træk i japan-
ske virksomheder og nu i stigende grad
indføres i europæiske økonomier (Rain-
bird og Maguire 1993) under moderigtige
overskrifter som total kvalitetsstyring. Ar-
bejdsgivere, der bekoster sådanne speci-
fikke uddannelser, har ikke grund til at
frygte, at deres medarbejdere skal blive
fralokket dem af rivaler med løfte om
højere løn. Problemet (hvis et sådant fin-
des) ligger i de generelle og overførbare
uddannelser, som producerer kvalifikatio-
ner, der kan bruges af mange arbejdsgi-
vere. En del af disse uddannelses-
aktiviteter finansieres selvfølgelig af
uddannelsesdeltagerne eller deres fami-
lie. I de fleste lande er en stor del af
erhvervsuddannelsen selvfinansieret,
navnlig inden for liberale erhverv som
jura, regnskabsføring og medicin. Men i
mange tilfælde afholdes erhvervsuddan-
nelse af generel karakter af arbejdsgi-
verne, selv om den for en stor del impli-
cit finansieres af arbejdstagerne selv. I tid-
ligere tider fik lærlinge en meget lav løn
- så lav, at det kunne betale sig for ar-
bejdsgiverne at investere i uddannelse,
hvad enten lærlingen efterfølgende for-
lod firmaet eller ej. I mange erhverv gi-
ver et anciennitetsbetinget lønsystem med

lav begyndelsesløn mulighed for at lægge
uddannelsesudgifterne over på medarbej-
derne. I Det Forenede Kongerige finan-
sieres omkring en fjerdedel af de samlede
uddannelsesudgifter gennem den lave løn
på de nederste løntrin (det britiske ar-
bejdsministerium 1989).

I  det te perspekt iv er det påståede
markedssvigt på uddannelsesområdet ikke
selvindlysende. Der kan dog opstå pro-
blemer, hvis uddannelsesudgifterne er for
høje til, at den enkelte arbejdstager selv
kan finansiere dem, eller hvis det på grund
af mindstelønsbestemmelser er umuligt at
holde lønnen til ansatte under uddannelse
på et niveau, der gør det rentabelt for
arbejdsgiverne at investere i uddannelse
(en vigtig betragtning i nogle EU-lande).
Beslutninger om at investere i menneske-
lig kapital er desuden betinget af progno-
ser om den fremtidige efterspørgsel efter
kvalifikationer. Hvis arbejdsgivere og ar-
bejdstagere har et pessimistisk syn på
fremtiden, kan en økonomi falde til hvile
i en “lavkvalifikationsligevægt” (Finegold
og Soskice 1988). Produktivitet og løn vil
da være lavere, end hvis forventningerne
havde været mere optimistiske. Hvis stats-
intervention kan bidrage til at skabe større
optimisme i den private sektor, vil en selv-
forstærkende tendens til større investering
resultere i, at økonomien løftes til en “høj-
kvalifikationsligevægt”.

Imod dette argument for statsintervention
kan der imidlertid anføres en række ind-
vendinger. Bl.a. at der ikke er nogen ga-
ranti for, at det offentlige er bedre i stand
til at forudse fremtiden end den private
sektor, hvilket de dårlige erfaringer med
statslige industripolitiske interventioner
baseret på denne præmis er et bevis på
(Burton 1983, Leonard og Van Audenrode
1993). Et andet punkt, der tjener som
modargument, er tendensen til at sam-
menblande individuel og samfundsmæs-
sig nytte af uddannelse. Erhvervelse af
kvalifikationer er f.eks. i en vis udstræk-
ning et gode, der forbedrer erhvervs-
mulighederne. Og selv om de færdighe-
der, som kvalifikationsbeviserne attesterer,
kan øge en arbejdstagers produktivitet,
kan deres værdi for enkeltpersoner og
virksomheder være misvisende for deres
samfundsmæssige nytteværdi. Ifølge
sorting-screening hypotesen afhænger ar-
bejdsgivernes beslutning om ansættelse
således ikke af de pågældende ansøgeres

“Efter sigende frygter ar-
bejdsgiverne, at de arbejds-
tagere, som de har uddan-
net, bliver “stjålet” af riva-
ler (...)”

“Problemet (hvis et sådant
findes) ligger i de generelle
og overførbare uddannel-
ser, som producerer kvali-
fikationer, der kan bruges
af mange arbejdsgivere.”
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kvalifikationer som sådan, men i højere
grad af, om de er villige til at adlyde or-
drer, møder til tiden, passer deres arbejde
osv. (OECD 1989; Brown 1991; Chapman
1993). En succesfuld gennemførelse af et
uddannelsesforløb attesterer disse ad-
færdsmæssige træk, og det er disse træk,
som arbejdsgiverne værdsætter højest. Når
en arbejdsgiver står med en række job-
ansøgere, sorterer han dem efter kva-
lifikationer og vælger de bedst kvalifice-
rede. Arbejdstagerne søger i bevidstheden
herom at opnå de højest mulige kvalifi-
kationer. Bagefter kan man så konstatere,
at de bedst kvalificerede, højest uddan-
nede arbejdstagere sidder i de bedste og
mest produktive stillinger, men vi kan ikke
heraf udlede, at en statsligt iscenesat eks-
pansion af erhvervsuddannelsestiltag au-
tomatisk vil øge produktiviteten og be-
skæftigelsen. Ifølge ét scenario stiller ar-
bejdsgiverne højere og højere adgangs-
krav for at kunne vælge mellem stadig
mere velkvalificerede ansøgere med det
resultat, at arbejdsstyrken bliver overkva-
lificeret i forhold til de opgaver, den skal
bestride (Lindley 1991, Sicherman 1991).
Samtidig højnes de arbejdsløses gennem-
snitskvalifikationer eventuelt også (Lange
1993), hvilket kan skabe frustration over
resultaterne af deltagelsen i uddannelses-
aktiviteter.

Public choice?

Politiske tiltag er sjældent resultatet af
nøgterne, lidenskabsløse cost-benefit-ana-
lyser. Dette gælder både på nationalt og
internationalt plan. Inden for EU kan man
vanskeligt argumentere for, at den fælles
landbrugspolitiks slingrekurs med det
spild, den indebærer - eller mere lokale
sager, såsom CEDEFOP’s flytning til Græ-
kenland! - er baseret på en objektiv vur-
dering af eksisterende valgmuligheder. En
måde at anskue denne problematik på er
“public choice”-skolens, som repræsen-
teres af amerikanske forfattere som James
Buchanan og Gordon Tullock (Buchanan
og Tullock 1962; Buchanan, Tollinson og
Tullock 1980). På linje med disse forfat-
tere kan vi fremsætte hypotesen om et
politisk marked, hvor de førte politikker
er resultatet af et efterspørgsels- udbuds-
forhold. På den ene side efterspørges visse
politikker af vælgere, producenter og in-
teressegrupper, som vil få fordel af den

pågældende politik. På den anden side
udbyder politikere og bureaukrater be-
stemte politikker til gengæld for stemmer,
kampagnebidrag, politiske tjenester og
budgetbevillinger. Nogle hævder rent fak-
tisk, at der kan konstateres en systema-
tisk tendens til overudbud af offentlig in-
tervention - et reelt “statssvigt” (Stigler
1971). Er en sådan skepsis berettiget i
forhold til erhvervsuddannelsespolitikken?

Intervention på erhvervsuddannelsesom-
rådet forekommer i mange tilfælde at være
ganske upåvirket af effektivitetsindi-
katorer. Som konklusion på en undersø-
gelse af en række OECD-landes aktive
arbejdsmarkedspolitikker anførte David
Grubb, at regeringerne ofte “i vid udstræk-
ning er indifferente” over for evaluerings-
undersøgelser (Grubb 1994, s. 195). I Det
Forenede Kongerige har Peter Dolton
udtalt, at “et af hovedmotiverne for ind-
førelse af nationale erhvervsuddannelses-
ordninger kan være politiske hensyn ...
en evaluering af [Youth Training] ordnin-
gen viser, at dens politiske værdi består i
at få unge ud af arbejdsløshedsregistret”
(Dolton 1993, s. 1277). En af grundene
hertil er, at mange indflydelsesrige grup-
per har noget at vinde ved sådanne
interventioner:

❏ Fagforeninger går generelt ind for
mere formel erhvervsuddannelse, der fø-
rer til attesterede kvalifikationer. De pres-
ser på for højere kvalifikationskrav ved
nyansættelser, en politik, der sigter mod
at øge lønniveauet (i forhold til den løn,
de ellers ville kunne opnå andre steder)
for allerede ansatte arbejdstagere. Fagfor-
eningernes indflydelse på uddannelsespo-
litikken varierer dog fra land til land. Bri-
tiske fagforeninger har f.eks. i mange år
været splittet af afgrænsningsproblemer
og rivaliseren, og deres politiske indfly-
delse er blevet stærkt svækket i løbet af
de sidste femten år. For at tage et eksem-
pel på det modsatte var fagforeningerne i
efterkrigstidens Tyskland organiseret i
industriforbund med færre interne proble-
mer, og deres politiske legitimitet er for-
blevet relativt ubestridt, hvorfor deres ind-
flydelse på uddannelsespolitikken har
været tilsvarende større (Streeck et al.
1987, Clarke et al. 1994).

❏ Arbejdsgivere håber ligeledes at få for-
del af offentlig intervention på uddannel-
sesområdet. Offentlig finansiering, der

“Politiske tiltag er sjældent
resultatet af nøgterne, li-
denskabsløse cost-benefit-
analyser. Dette gælder både
på nationalt og internatio-
nalt plan.”

“Intervention på erhvervs-
uddannelsesområdet fore-
kommer i mange tilfælde at
være ganske upåvirket af
effektivitetsindikatorer.”
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nødvendigvis er temmelig udifferentieret,
kan i nogle tilfælde erstatte specifikke
uddannelser, som virksomhederne ellers
selv skulle finansiere. Arbejdsgivere, som
finansierer personaleuddannelse af gene-
rel karakter, vil ofte gå ind for princippet
om en uddannelsesafgift (såsom den fran-
ske obligation de dépense en matière de
formation continue)1 eller krav om ob-
ligatorisk personaleuddannelse for at ud-
jævne byrden til uddannelsesudgifter, som
andre virksomheder ellers ville undgå. På
denne baggrund er det forståeligt, at Con-
federation of British Industry (den største
arbejdsgiversammenslutning) går ind for
obligatorisk uddannelse af ungarbejdere
(Confederation of British Industry 1993).

❏ Udbydere af erhvervsuddannelse (pri-
vate og offentlige organisationer og en-
keltpersoner, der lever af at levere er-
hvervsuddannelse) prædiker større inve-
stering i menneskelig kapital. Akademi-
kere har, både som undervisere og forsk-
ere, generelt taget imod øget offentlig
investering i erhvervsuddannelse med
åbne arme, idet det medfører øgede res-
sourcer til dem selv og deres institutio-
ner. Der er således set eksempler på klas-
sisk interessegruppevirksomhed i organer
som British Training and Enterprise
Councils. Disse organers oprindelige op-
gave bestod i at forvalte de af centralad-
ministrationen vedtagne uddannelses-
politikker, men de har hurtigt udviklet sig
til en stærk politisk interessegruppe, der
presser på for at få øget de offentlige in-
vesteringer i erhvervsuddannelse langt ud
over, hvad statsansatte embedsmænd, der
har til opgave at administrere uddan-
nelsesordninger, ville kunne tillade sig. I
Tyskland er fagforeningerne og arbejds-
giverorganisationerne, der er langt stær-
kere end i Det Forenede Kongerige, selv
storleverandører af uddannelsesservice.
Dette fremmer både efterspørgslen efter
og udbuddet af videreuddannelse. I Fran-
krig fungerer handelskamrene på samme
måde i vid udstrækning som uddannelses-
leverandører.

I de lande, hvor sådanne interessegrup-
per er stærkest, i en “korporativ” politisk
kultur, kan man forvente en højere grad
af offentlig intervention såvel på uddan-
nelsesområdet som inden for andre ak-
t ive arbejdsmarkedspoli t iske t i l tag.
Calmfors og Driffill (1988) har i en be-
rømt artikel udformet et indeks for gra-

den af centralisering i forbindelse med
kollektive forhandlinger, som kan anven-
des som en generel indikator for arbejds-
markedsparternes indflydelse på den po-
litiske beslutningsproces (Clarke et al.,
1994). Et givet lands placering i dette in-
deks ser ud til at svare til dets placering,
for så vidt angår investering i aktive
arbejdsmarkedspolitikker, herunder of-
fentligt finansieret erhvervsuddannelse
(Shackleton et al., 1995).

I en tid med høj arbejdsløshed er kravet
om offentlige tiltag på uddannelsesområ-
det særlig markant. Der er et stærkt be-
hov for at vise offentligheden, at der “gø-
res noget”, som kan præsenteres som en
forbedring af konkurrenceevnen på lang
sigt og afhjælpning af problemer på kort
sigt. Det er et behov, der føles både til
højre og til venstre. Forbedring af uddan-
nelsesmulighederne er et ukontroversielt
emne, hvilket ikke kan siges om andre
politikker til bekæmpelse af arbejdsløs-
heden, f.eks. arbejdsmarkedsreformer
(herunder angreb på fagforenings-
privilegier, mindskelse af ansættelses-
trygheden og afskaffelse af mindsteløns-
bestemmelser) eller nedskæringer i sociale
sikringsydelser.

Ved en analyse af offentlige erhvervs-
uddannelsespolitikker må man således
ikke glemme de særinteresser, som disse
politikker tjener. I stedet for at gå ud fra
at politikere er passive fortolkere af den
almene interesse, må man nøje undersøge,
hvilke koalitioner der ligger bag uddan-
nelsesinitiativerne. Vi må heller ikke
glemme, at uønskede bivirkninger af of-
fentlige interventioner ofte bagatelliseres
af dem, der slår til lyd for statsindblanding.

Interventionsformer

Intervention finder sted under tre hoved-
former - offentlige organers formidling af
uddannelse, finansiering og regulering.

❏ Der er en lang tradition for, at staten
udbyder uddannelse. Den gratis obliga-
toriske undervisning (typisk 10-11 år i Den
Europæiske Union), som alle udviklede
lande nu giver deres børn, er et led i et
lands “erhvervsuddannelsessystem”. I den
seneste tid er navnlig undervisningen på
sekundærtrinnet i stigende grad blevet

“I en tid med høj arbejdsløs-
hed er kravet om offentlige
tiltag på uddannelsesområ-
det særlig markant. Der er
et stærkt behov for at vise
offentligheden, at der “gø-
res noget”, som kan præ-
senteres som en forbedring
af konkurrenceevnen på
lang sigt og afhjælpning af
problemer på kort sigt.”

“Intervention finder sted
under tre hovedformer
- offentlige organers for-
midling af uddannelse, fi-
nansiering og regulering.”

1) Siden 1971 har franske virksomhe-
der været forpligtet til at anvende en
vis del af lønsummen på anerkendte
uddannelsesaktiviteter eller som et
alternativ indbetale det tilsvarende be-
løb til staten eller til godkendte
uddannelsesinstanser.
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erhvervsrettet i EU-landene - mest mar-
kant i Frankrig og Det Forenede Kon-
gerige (Shackleton et al., 1995). Ud over
formel uddannelse har staten også længe
sørget for uddannelse for bestemte grup-
per, såsom hjemsendte soldater, ar-
bejdsløse og handicappede. Denne ten-
dens er blevet betydeligt mere markant i
efterkrigsperioden, navnlig i 1970’erne og
1980’erne. Det offentlige er også selv en
stor arbejdsgiver, og som sådan afholder
den uddannelse af enhver type. Data fra
en række lande viser, at offentligt ansatte
generelt deltager i flere uddannelses-
aktiviteter end deres modpart i den pri-
vate sektor ( ib id.) .  Den offent l ige
uddannelsessektor kan endog forvride
konkurrencen eller overlappe den private
undervisningssektor. Således leverer de
britiske, franske og tyske luftstyrker en
stor del af de uddannede piloter, der ar-
bejder i civile luftfartssektorer i hjemlan-
det eller i andre lande. Statsdrevne ho-
spitaler har ofte turnusordninger for yngre
læger som led i disses uddannelse, før de
går ud i den private sundhedssektor, og
statens juridiske afdelinger er i betydeligt
omfang udklækningssted for advokater,
der derefter får ansættelse i det private
erhvervsliv.

❏ I nogle EU-lande går udviklingen i ret-
ning af, at det offentlige i stigende grad
begrænser sig til at finansiere uddan-
nelseskurser, der leveres af eksterne or-
ganer. Det kan f.eks. foregå på den måde,
at staten kontraherer med arbejdsgivere,
fagskoler eller andre uddannelsesud-
bydere om at levere kurser for bestemte
målgrupper. Der kan ligeledes spores
større og større interesse (f.eks. i UK,
Tyskland og Frankrig) for ordningen med
udlevering af individuelle uddannelses-
klippekort, der giver indehaverne mulig-
hed for at vælge mellem konkurrerende
udbydere. En sådan handel mellem par-
ter, der er uafhængige af hinanden, bli-
ver mere og mere almindelig på grund af
de erfarede problemer med at motivere
undervisere med fast ansættelse i det of-
fentlige. Finansieringen kan også have
form af indirekte støtte gennem skattelet-
telser til udbydere af eller deltagere i ud-
dannelse. En fare i den forbindelse er, at
der bruges mange offentlige midler på at
finansiere uddannelse, som ville have fun-
det sted under alle omstændigheder. Hvad
angår den individuelle støtte, er forde-
lingen ofte skæv. Det er et velkendt fak-

tum, at en uforholdsmæssig stor del af den
støtte, der gives til de højere uddannel-
ser, kommer de relativt velstillede til gavn;
hvad der måske er mindre kendt er, at
dette gælder for en lang række uddan-
nelsestiltag.

❏ Staten påvirker endvidere uddannel-
sesudbuddet gennem regulering af er-
hvervslivet, f.eks. med krav om, at kun
bestemte kvalifikationer og registrering
giver adgang til at udøve bestemte er-
hverv. Sådanne krav, der er så godt som
universelle for højt kvalificerede erhverv
som jura og medicin, er i nogle stater
(f.eks. Tyskland) udvidet til at gælde for
mange flere områder. Den teoretiske be-
grundelse herfor er nødvendigheden af
at beskytte offentligheden mod inkompe-
tence og embedsmisbrug, men i praksis
kan en nok så stærk effekt være at be-
skytte registrerede erhvervsdrivende mod
konkurrence udefra. Det kan også være
fastsat i loven, at arbejdsgivere har pligt
til at give unge uddannelsesorlov eller til
at anvende en del af lønsummen eller
omsætningen til uddannelse. Der kan også
være tale om, at arbejdsgivere pålægges
en afgift til videreuddannelse. Hvad der
er mindre iøjnefaldende er, at staten ska-
ber et uddannelsesbehov som et resultat
af reguleringer på andre områder, f.eks.
vedrørende sundhed og sikkerhed eller
skattelovgivning. På den anden side kan
nogle former for regulering tendere mod
at reducere udbuddet. Som eksempel kan
nævnes arbejdsmarkedslovgivning - mind-
steløn eller bestemmelser om lige mulig-
heder - som hindrer arbejdsgiverne i at
finansiere uddannelse for de ansatte gen-
nem nedsat løn til disse i uddannelses-
perioden (Polachek og Siebert 1993).

Regeringssvigt

Ovennævnte foranstaltninger er temme-
lig stumpe redskaber. Brugen af dem kan
i sig selv skabe situationer og forhold, som
ikke fungerer efter hensigten, “regerings-
svigt”, i forsøget på at modvirke påståede
markedssvigt. I dette afsnit uddybes nogle
af de problemer, der er forbundet med to
populære interventionsformer - afgifts-
ordninger til finansiering af uddannelse
og offentligt finansierede omskolings-
ordninger for arbejdsløse.

“Ovennævnte foranstaltnin-
ger er temmelig stumpe red-
skaber. Brugen af dem kan
i sig selv skabe situationer
og forhold, som ikke fun-
gerer efter hensigten,
“regeringssvigt”, i forsøget
på at modvirke påståede
markedssvigt.”

“I Frankrig er det således
besluttet, at al officielt god-
kendt uddannelse, der kan
finansieres på grundlag af
obligation de dépense en
matière de formation
continue skal foregå uden
for arbejdspladsen, selv om
megen traditionel visdom
understreger vigtigheden
af, at uddannelsen foregår
på arbejdspladsen.”
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Afgiftsordninger indebærer, at arbejdsgi-
vere skal afsætte en vis procentdel - i Fran-
krig 1,5% af lønsummen - til uddannelse.
De, der anvender mindre, betaler en
nettoafgift. Et af problemerne består i at
definere, hvad uddannelsesafgifterne skal
bruges til, eftersom der er mange valg-
muligheder med hensyn til aktiviteter, der
kan forbedre produktiviteten og/eller
indtjeningsudsigterne. Staten kommer
derfor til at fastsætte arbitrære regler for,
hvad der kan anses for officielt anerkendt
uddannelse. I Frankrig er det således be-
sluttet, at al officielt godkendt uddannelse,
der kan finansieres på grundlag af obliga-
tion de dépense en matière de formation
continue skal foregå uden for arbejds-
pladsen, selv om megen traditionel vis-
dom understreger vigtigheden af, at ud-
dannelsen foregår på arbejdspladsen.
Samme arbitrære regelfastsættelse med-
førte, at afgiften til støtte for de britiske
Industrial Training Boards i 1960’erne og
1970’erne i realiteten straffede små virk-
somheder, som ikke kunne undvære no-
gen af deres medarbejdere og derfor ikke
kunne lade disse deltage i virksomheds-
ekstern uddannelse.

Et andet problem med sådanne afgifts-
ordninger, hvor en vis procentdel af løn-
summen eller omsætningen skal anven-
des til uddannelse, er, at de har ringe
grundlag i økonomiske ræsonnementer.
Økonomisk set rationelle virksomheder
vil, uanset hvor stærkt engageret de er i
uddannelseskulturen, ønske at bruge va-
rierende andele af deres indtægt på inve-
stering i menneskelig kapital og investe-
ring i bygninger og maskiner. Hvilket
beløb en given virksomhed finder pas-
sende afhænger af en række forskellige
faktorer, f.eks. af hvilken fase produktet
eller produktionsprocessen befinder sig i
(i forbindelse med indførelse af nye pro-
dukter og processer vil uddannelsesbe-
hovet være større end i efterfølgende fa-
ser), hvilken teknologi der anvendes, sek-
tor, virksomhedens størrelse og konkur-
rencen. Behovet for investering i uddan-
nelse vil også være afhængigt af arbejds-
styrkens karakteristika: aldersstruktur,
uddannelsesniveau og jobfunktioner.

På baggrund af de mangeartede behov er
det umuligt at fastsætte uddannelser, der
passer på alle virksomheder. Kritikere af
uddannelsesafgiftssystemet hævder, at
kravet om at anvende et arbitrært beløb

til uddannelsesformål opfordrer til spild.
De fremhæver, at sådanne ordninger i
praksis fungerer som en ekstra skat på
små virksomheder (idet store virksomhe-
der under alle omstændigheder bruger
mere end det lovbestemte beløb på ud-
dannelse) og dermed har en konkurrence-
fordrejende virkning.

En anden almindelig interventionsform
- allestedsnærværende i 1980’erne og
1990’erne - er offentlig uddannelse og
omskoling af arbejdsløse. Uanset hvilke
forbehold man måtte have over for stats-
intervention på uddannelsesområdet, kan
man vanskeligt afvise argumentet om, at
der må gøres noget for at forbedre de
arbejdsløses beskæftigelsesudsigter. Der
er udgivet en del litteratur om sådanne
ordninger (se f.eks. OECD 1993 kapitel
2; Lange og Shackleton 1994; Calmfors og
Skedinger 1995). Uden at dykke for langt
ned i denne litteratur er tre betragtninger
på sin plads.

❏ For det første er der motivations-
problemer forbundet med disse ordnin-
ger. Nødvendigheden af at motivere
uddannelsesudbyderne medfører normalt,
at staten vurderer effektiviteten på grund-
lag af resultatindikatorer som omkostnin-
ger pr. kursist, antal opnåede kvalifika-
tioner og antal kursister, der finder be-
skæftigelse efter at have deltaget i kurset.
Dette kan resultere i en opportunistisk
adfærd, der undertiden nærmer sig be-
drageri. Et BBC-Panorama program i april
1994 viste, at smarte iværksættere på for-
hånd havde indgået aftaler med bestemte
personer, som de dernæst ansatte inden
for rammerne af statsfinansierede uddan-
nelsesordninger: belønningen for denne
jobskabende aktivitet deltes med arbejds-
giverne. Sådanne resultatindikatorer kan
få selv hæderlige administratorer til at gå
efter de billigste i stedet for de mest eg-
nede former for uddannelse (uddannelse
i småtingsafdelingen så at sige i stedet for
en velgennemtænkt konstruktion) og ef-
ter de laveste kvalifikationer (da det er
her, der er størst sandsynlighed for at opnå
de bedste og mest iøjnefaldende resulta-
ter). Når det overlades til uddannelses-
udbyderne at udvælge målgrupper, er det
en direkte opfordring til “at skumme flø-
den” - dvs. at vælge dem, der har størst
chance for at finde ansættelse på grund
af alder, køn, etnisk tilhørsforhold, ud-
dannelse, tidligere arbejdserfaring og

“Uanset hvilke forbehold
man måtte have over for
statsintervention på uddan-
nelsesområdet, kan man
vanskeligt afvise argumen-
tet om, at der må gøres no-
get for at forbedre de ar-
bejdsløses beskæftigelses-
udsigter.”



ERHVERVSUDDANNELSE NR. 6 EUROPÆISK TIDSSKRIFT

CEDEFOP

13

motivation (Anderson, Burkhauser og
Raymond 1993). Eftersom mange af disse
på et eller andet tidspunkt under alle
omstændigheder ville finde beskæftigelse,
er den gennem uddannelse opnåede “mer-
værdi” i mange tilfælde yderst begrænset
- og den hårde kerne af vanskeligt
placerbare arbejdsløse rykker blot længere
ned i køen af jobsøgende.

❏ For det andet er det velkendt, at stats-
sponsorerede ordninger blot forskyder
problemerne. F.eks. resulterer en forbed-
ring af beskæftigelsesudsigterne for én
gruppe arbejdstagere ofte i mindre be-
skæftigelse for en anden gruppe. Man har
således hævdet, at den eneste effekt af
omskolingsordningerne for langtids-
arbejdsløse i Østtyskland er, at nogle af
de langtidsledige bliver i stand til at va-
retage jobs, som ellers ville være gået til
de korttidsledige; disse bliver nu langtids-
ledige, og nettobeskæftigelsesgevinsten er
meget lille (Lange 1993). Undersøgelser
af det britiske Youth Training Scheme (der
nu er omdøbt til Youth Training) viser li-
geledes en høj grad af forskydnings-
effekter (Deakin og Pratten 1987; Chap-
man og Tooze 1987; Begg, Blake og
Deakin 1991; OECD 1993, kapitel 3). Det
kan ikke understreges kraftigt nok, at en
given ordnings samlede effekt ikke kan
bedømmes ud fra, hvor stor en procent-
del deltagere der kommer i arbejde.

❏ Heraf følger et tredje punkt, der ved-
rører de makroøkonomiske virkninger af
omskoling af arbejdsløse. Det er langt
mere kompliceret, end man ved første
øjekast skulle tro. For så vidt som
uddannelsesprogrammerne sigter mod at
forbedre de arbejdssøgendes muligheder
for at beklæde de ledige job eller at gøre
jobsøgningen mere effektiv, vil den sam-
lede beskæftigelse sandsynligvis stige.
Men en af følgerne af den stærke udbred-
else af disse ordninger (typisk med større
understøttelse eller tilskud til arbejdsløse
deltagere end de beløb, de ellers ville
være berettiget til) er, at de beskæftigede
får den opfattelse, at lønfordelen ved at
være i arbejde ikke er så stor endda. Dette
kan resultere i mindre tilbageholdenhed
fra lønsættende fagforeningers side, højere
løn og dermed lavere beskæftigelse.
Denne fare er desto større, jo mindre
målrettede uddannelsesprogrammerne er,
og jo højere understøttelsen er til delta-
gerne i disse programmer. Sverige er et

af de lande, der har udviklet talrige
omskolingsprogrammer og betalt generø-
se understøttelser. Empiriske undersøgel-
ser, som Lars Calmfors har foretaget sam-
men med forskel l ige medarbejdere
(Calmfors 1994; Calmfors og Forslund
1991; Calmfors og Skedinger 1995;
Calmfors og Lang 1995) tyder på, at disse
strategier overhovedet ikke har den øn-
skede virkning, nemlig at nedbringe den
samlede arbejdsløshed.

Det er imidlertid vanskeligt at gennem-
skue de politiske konsekvenser af sidst-
nævnte punkt. Det kunne se ud, som om
kun langtidsledige bør tilbydes omsko-
lingskurser. Det gælder eventuelt, hvis
vægten lægges på en nedbringning af det
generelle arbejdsløshedsniveau gennem
fremme af større løntilbageholdenhed.
Men set fra de enkelte arbejdsløses side
er deres chancer større, jo hurtigere de
bliver omskolet. Hvis de skal sidde med
hænderne i skødet, medens de i større
og større fattigdom og håbløshed venter
på, at de langt om længe bliver beretti-
gede til at gennemgå en uddannelse, vil
deres mulighed for at få et nyt job blive
væsentligt forringede. Desuden vil en ri-
goristisk rationering af omskoling til de
langtidsledige resultere i, at sådanne ord-
ninger mere end nogensinde udvikler sig
til “ghettoer” af udstødte fra arbejdsmar-
kedet, som arbejdsgiverne vil være util-
bøjelige til at rekruttere fra. En sådan
målretning kan dermed risikere yderligere
at forværre de langtidslediges i forvejen
vanskelige situation. Det er bestemt ikke
et smertefrit middel til afhjælpning af
omskolingsprogrammernes mangler.

Konklusion

Nærværende artikel anlægger et kritisk
syn på mange af de teser, som den euro-
pæiske erhvervsuddannelsesdebat bygger
på. I artiklen gøres det synspunkt gæl-
dende, at markedssvigt ikke er så udbredt
et fænomen, som nogle hævder, og at
aktionsfeltet for statsintervention i reali-
teten er mindre end almindeligt antaget.
Endvidere understreges det, at selv på
områder, hvor der synes at være en plau-
sibel grund til at intervenere, kan de po-
litikker, som europæiske regeringer i øje-
blikket fører, have negative bivirkninger.
Selv når de tilsyneladende er en succes

“(...) kan de politikker, som
europæiske regeringer i
øjeblikket fører, have nega-
tive bivirkninger.”
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(f.eks. når omskolede arbejdstagere kom-
mer i arbejde), kan deres samlede ind-
virkning på arbejdsmarkedet være langt
mindre positiv. En anden konklusion er,
at den offentlige politik til fremme af ud-
dannelse ikke kan adskilles fra de øvrige
arbejdsmarkedspolitiske aspekter - navn-
lig hvad angår forbedring af arbejdsløses
beskæftigelsesmuligheder og forbedring
af dårligt stillede gruppers adgang til ar-
bejdsmarkedet. Man må huske på, at
velfærdsordninger, mindsteløn og lovgiv-
ning vedrørende tryghed i ansættelsen,
samt arbejdmarkedsinstitutionerne alle har
indflydelse på incitamentet til at investere
i uddannelse.

CEDEFOP spiller en vigtig rolle med hen-
syn t i l  dokumentering af erhvervs-

uddannelsessystemer i EU og formidling
af information om politiske initiativer.
Denne opgave må videreføres, for vi har
alle meget at lære, og der er stordriftsfor-
dele og besparelser forbundet med denne
form for informationsindsamling, som ta-
ler til fordel for at have et centralt organ
af denne type. Men i forbindelse med ind-
satsen for at fremme interessen for ud-
dannelse i medlemsstaterne, må CEDEFOP
undgå at forfalde til en alt for ivrig for-
fægtelse af statsintervention og ikke tage
for givet, at staten altid ved bedre end
den private sektor. Statsintervention kan
i en vis udstrækning være nødvendig og
ønskværdig, men dette må ikke blokere
for en nøgtern og objektiv vurdering af
nuværende og fremtidige politiske initia-
tiver.

“Statsintervention kan i en
vis udstrækning være nød-
vendig og ønskværdig, men
dette må ikke blokere for en
nøgtern og objektiv vurde-
ring af nuværende og frem-
tidige politiske initiativer.”
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Erhvervsmæssig kvalificering skal til-
vejebringe forudsætningen for en frem-
tidssikret og tilfredsstillende erhvervsmæs-
sig beskæftigelse - således hedder det i
det højt prioriterede forskningsprojekt “In-
tegration og reintegration i erhvervslivet”,
som gennemføres af Bundesinstitut für
Berufsbildung (BIBB). Det indebærer, at
der i uddannelsen samt efter- og videreud-
dannelsen tages højde for ændrede er-
hvervsmæssige krav, og at der formidles
kvalifikationer, som er anvendelige på
lang sigt. Det drejer sig således om at stille
finansielle statslige støtteprogrammer og
egnede fagmaterialer til rådighed til
erhvervsuddannelsen samt at fremsætte
tilbud med henblik på kvalificering af
uddannelsespersonalet.

Støtte til dårligt stillede
unge i henhold til § 40 c i
den tyske lov om arbejds-
fremmende foranstaltnin-
ger (AFG)

Uddannelsessøgende med utilstrækkelige
skolekundskaber og/eller sociale proble-
mer har behov for særlig støtte til at på-
begynde, fortsætte samt gennemføre en
erhvervsuddannelse. Dette behov imøde-
kommes i Tyskland som led i § 40 c i AFG
gennem fremme af uddannelsen i virk-
somheden ved hjælp af ledsagende for-
anstaltninger samt gennem erhvervsud-
dannelse i virksomhedseksterne institutio-
ner.

Med indføjelsen af § 40 c, stk. 2 a, i loven
om arbejdsfremmende foranstaltninger er
der fra 1994 åbnet mulighed for fortsat at
yde socialpædagogisk støtte til nyuddan-
nede fra virksomhedseksterne uddannel-
sesforanstaltninger i henhold til § 40 c,
stk. 2, i AFG, hvis dette er nødvendigt for
at etablere eller sikre et arbejdsforhold.

Erhvervsmæssig kvalifi-
cering af “indlærings-
svage” unge i Tyskland

Den nye bestemmelse har til formål at
reducere hindringerne i forbindelse med
dårligt stillede unges overgang fra uddan-
nelse i virksomhedseksterne institutioner
til beskæftigelse, ved at der fortsat tilde-
les den støtte, som i det enkelte tilfælde
måtte være nødvendig. Den skal modvirke
risikoen for arbejdsløshed og den dermed
forbundne hæmmende virkning på den
erhvervsmæssige og personlige udvikling,
som hos visse af de dårligt stillede unge
også kan opstå, efter at de har gennem-
ført uddannelsen.

Erhvervsuddannelsens
opgave: integration

Ved “integration” forstås her en proces
eller tilstand, som giver “adgang til status-
linjerne i samfundet”. I et åbent samfund
under forandring vil integrationsproble-
met som sådant overhovedet aldrig blive
løst. Sådan som “statuslinjerne1 i samfun-
det” ændrer sig, ændrer adgangsmulig-
hederne til disse sig også. Spørgsmål i
forbindelse med integration og reinte-
gration i erhvervslivet kan derfor princi-
pielt inddeles efter

❏ det “sted”, hvor adgangen til status-
linjerne blev afbrudt (f.eks. 1. tærskel:
Overgang skole - uddannelse, 2. tærskel:
Uddannelse - beskæftigelse, familie-
pause),

❏ de grupper, der er ramt af afbrydel-
sen

❏ årsagerne til afbrydelsen

❏ samt foranstaltningerne og planerne til
afhjælpning af dette forhold.

Principielt gælder det, at enhver afbry-
delse berører den grundlæggende rettig-
hed til personlighedens frie udfoldelse (og

Helmut Pütz
Permanent stedfor-
træder for præsiden-
ten og leder af
forskningsområdet i
Bundesinstitut für
Berufsbildung

(BIBB), Berlin. Tidligere leder
af erhvervsskoleafdelingen i
forbundsministeriet for ud-
dannelse, videnskab, forsk-
ning og teknologi, Bonn.

Der er en snæver sammen-
hæng mellem

1. de unge voksne uden ud-
dannelse, som tidligere ikke
har opnået nogen erhvervs-
kvalifikation, og

2. de dårligt stillede unge,
der efter at have forladt sko-
len allerede står over for
problemet med hensyn til
muligvis at have et liv uden
erhverv foran sig.

Begge grupper skal have
særlig opmærksomhed og
særlig støtte. De unge voks-
ne uden uddannelse kan
gennem “læring under ar-
bejdsprocessen som et sær-
ligt element med henblik på
at indhente en erhvervsud-
dannelse” sikkert mest ef-
fektivt opnå erhvervskvali-
fikationer. Derimod skal
der til unge, der har forladt
skolen, og som er i fare for
at blive “dårligt stillede
unge”, udvikles bedre fore-
byggende erhvervsuddan-
nelsesforanstaltninger.

1) Statuslinjer: højere samfundsmæs-
sigt anerkendte positioner.
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Tabel 1: Problemet/Størrelsesordenen

I Tyskland
i alt uden erhvervskvalifikation (pr. år)
= ca. 13% af en årgang = ca. 130 000

heraf (skønnet)
❏ dårligt stillede unge = ca.  90 000

- unge uden påbegyndt uddannelse (ca. 60 000)
- unge, der forlader det duale system i utide (ca. 30 000)

❏ personer, der er vanskelige at uddanne = ca.  20 000
❏ personer, der forlader en højere uddannelsesinstitution = ca.  20 000

i utide

andre grundlæggende rettigheder) samt
spilder et begavelsespotentiale. Navnlig i
et land som Tyskland, som er fattigt på
råvarer, bliver kvalificeringen af menne-
skene til den vigtigste mulighed for vel-
stand og dermed til genstand for politik
og også forskning.

- Tabel 1 -
Der er et aspekt, som fremkommer på
baggrund af den erfaring, Bundesinstitut
für Berufsbildung har gjort, nemlig at
erhvervsuddannelsessystemets integra-
tions-/reintegrationsevne er underlagt re-
striktioner, hvis det ikke lykkes gennem
mere differentierede uddannelsestilbud at
imødekomme målgruppernes forskellige
kvalificeringsforudsætninger og -behov. I
vort arbejde tages i stigende grad det
spørgsmål op, hvordan man gennem mere
fleksibilitet og differentiering i uddan-
nelsesformerne også kan få fat i person-
grupper, der hidtil ikke har fået nogen
uddannelse.

- Tabel 2 -
Man fik bekræftet den antagelse, at også
i tilfælde af en mindre spændt situation
på uddannelsespladsmarkedet vil der for
mange unge, navnlig unge uden en af-
sluttet almen skoleuddannelse eller fra en
specialskole, fortsat være vanskeligheder
ved overgangen fra skolen til en uddan-
nelse i en virksomhed (1. tærskel). Heller
ikke problemerne i forbindelse med over-
gangen fra erhvervsuddannelsen til ar-
bejdslivet (2. tærskel) er på nogen måde
forsvundet. De er ganske vist i de vestty-
ske delstater ikke så dramatiske som i
begyndelsen af 1980’erne, i det mindste
ikke ud fra et kvantitativt aspekt, hvilket
ikke udelukker kvalitative brud mellem
uddannelse og beskæftigelse. Til gengæld
er disse  problemer særligt markante i de
østtyske delstater.

Spørgsmål om erhvervsuddannelsens at-
traktivitet og kvalitet har i dag og får i de
kommende år en stigende betydning. Det
duale systems kvalitet måles også ud fra
dets evne til at integrere dårligt stillede
unge. En varig erhvervsmæssig integra-
tion forudsætter, at der tages nye erhvervs-
mæssige krav op i uddannelsen. Banebry-
dende er på dette område navnlig de
omlagte uddannelsesfag. Dårligt stillede
unge må ikke udelukkes fra uddannelse
inden for disse erhverv. Dette ville nem-
lig betyde, at omfattende erhvervsområder
på det merkantile og tekniske område
ikke ville stå til rådighed for uddannelse
af denne gruppe, og at disse unges mu-
ligheder for integration således ville mind-
skes på lang sigt. Uddannelsen af dårligt
stillede unge inden for krævende erhverv
er ikke så meget et problem for disse
grupper, men snarere en udfordring til at
udvikle egnede kvalificeringskoncepter.

Problemerne i forbindelse med den er-
hvervsmæssige integration eller reinte-
gration ved hjælp af efteruddannelse,
omskoling eller videreuddannelse er også
langtfra løst tilfredsstillende trods mange
forskellige aktiviteter på dette område; de
er derimod på grund af høj arbejdsløshed
og tilgangen af migranter/tilflyttere ble-
vet endnu mere forskelligartede. Navnlig
er de beskæftigelsesmæssige risici blevet
skærpet for dem, der i årene med mangel
på lærepladser ikke fik nogen uddannelse.
Disse unge voksne i alderen 18-25 år er
som følge af det tendentielle fald i antal-
let af arbejdspladser for “ikke formelt kva-
lificerede” i stigende grad truet af arbejds-
løshed. Hvad angår situationen i de øst-
tyske delstater, kan det konstateres, at
ulighederne dér træder endnu mere mar-
kant frem, i dette tilfælde i forbindelse
med en økonomisk struktur, der er ken-
detegnet ved betydelige kvantitative
indskrænkningsprocesser på den ene side
og kvalitative omstruktureringer på den
anden side.

Støtteforanstaltninger:
Deltagerantal og udgifter

Som led i erhvervsuddannelsesstøtten til
dårligt sti l lede uddannelsessøgende
(§ 40 c i AFG) blev der i de vesttyske del-
stater i 1994 ydet støtteforanstaltninger til
ca. 49 200 nytilkomne personer (1993:

“(...) i (...) Tyskland (...) bli-
ver kvalificeringen af men-
neskene til den vigtigste
mulighed for velstand og
dermed til genstand for po-
litik og også forskning.”

“I vort arbejde tages i sti-
gende grad det spørgsmål
op, hvordan man gennem
mere fleksibilitet og diffe-
rentiering i uddannelses-
formerne også kan få fat i
persongrupper, der hidtil
ikke har fået nogen uddan-
nelse.”
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53 200). Piger og unge kvinder udgjorde
34% (1993: 32%). 42 800 uddannelsessø-
gende deltog i ledsagende støtteforan-
staltninger, 6 400 påbegyndte en erhvervs-
uddannelse i en virksomhedsekstern in-
stitution. 22% af de personer (10 900), der
modtog støtte, var udenlandske unge og
unge voksne. I forbindelse med de ledsa-
gende støtteforanstaltninger udgjorde
udlændingenes andel 21% (9 000) og i
forbindelse med uddannelsen i virks-
omhedseksterne institutioner 29% (1 900).

3 300 deltagere afsluttede i 1994 i de vest-
tyske delstater uddannelsen i en uddan-
nelsesinstitution fælles for flere virksom-
heder, heraf bestod 3 000 afgangsprøven.
I de østtyske delstater blev der i 1994 ydet
støtteforanstaltninger t i l ca. 19 100
nytilkomne personer (1993: 15 100). Pi-
ger og unge kvinder udgjorde 29% (1993:
33%). I  1994 modtog 10 200 unge
uddannelsesstøtteforanstaltninger (1993: 8
800), og 8 900 unge påbegyndte en er-
hvervsuddannelse i virksomhedseksterne
institutioner (1993: 6 300).

Udgifterne til støtte af dårligt stillede lær-
linges erhvervsuddannelse i henhold til
§ 40 c i AFG beløb sig i 1993 til 845 mio.
DM (1992: 660 mio. DM).

Foruden støtteinstrumenterne i henhold
til § 40-40 c (stk. 1-3) i AFG var der i en
overgangsperiode indtil 1992/93 i de øst-
tyske delstater mulighed for støtte til er-
hvervsuddannelse i virksomhedseksterne
institutioner i henhold til § 40 c, stk. 4, i
AFG/DDR af 22. juni 1990. I slutningen
af december 1994 var ca. 14 400 unge,
der som følge af situationen på uddan-
nelsespladsmarkedet ikke havde fundet
nogen uddannelsesplads i en virksomhed
eller havde mistet deres uddannelsesplads
på grund af konkurs eller virksomheds-
lukning, i gang med at tage en virksom-
hedsekstern uddannelse i henhold til
§ 40 c, stk. 4, i AFG/DDR.

Udgangspunkt i praksis

Med henblik på den erhvervsmæssige in-
tegration af unge er der i de forløbne år
allerede blevet udviklet løsningsmulig-
heder, som også er blevet gennemført i
praksis. Erhvervsforberedende foranstalt-
ninger, uddannelse i virksomhedseksterne

institutioner samt ledsagende støtte-
foranstaltninger kendetegner det udgangs-
punkt, der i vidt omfang er blevet konso-
lideret med hensyn til grundstrukturen.
For så vidt er det ikke længere integratio-
nen, der skal betragtes som det centrale
problem, men derimod spørgsmålet om
læseplanernes udformning og videreud-
vikling. Det får for så vidt endnu større
betydning, som navnlig uddannelsen i
virksomhedseksterne uddannelsesfaci-
liteter bliver mere udbredt i de østtyske
delstater, og at de ikke kun skal optage
de såkaldt dårligt stillede unge, men alle,

Tabel 2:

Statslige ydelser til dårligt stillede unge sigter mod at give uddannelsessøgende,
der som følge af utilstrækkelige skolekundskaber eller sociale vanskeligheder har
behov for særlig støtte, mulighed for gennem uddannelsesstøtteforanstaltninger
eller erhvervsuddannelse i en virksomhedsekstern institution at påbegynde, fort-
sætte samt gennemføre en erhvervsuddannelse. Foranstaltningerne skal tage hen-
syn til lærlingenes særlige situation. Dette sker frem for alt gennem tilbud om
støtteforanstaltninger til mindskelse af utilstrækkelige sproglige og uddannelses-
mæssige kundskaber samt gennem socialpædagogisk støtte. Uddannelsesstøtte-
foranstaltninger har forrang.

Støtteberettiget personkreds

Det tyske arbejdsdirektorat (Bundesanstalt für Arbeit) kan tilbyde ydelser med
henblik på erhvervsuddannelsesstøtte til følgende personkreds, hvis en uddannelses-
plads ikke kan formidles uden støtten, eller der er risiko for, at uddannelsen afbry-
des:

1. udenlandske uddannelsessøgende

2. indlæringsvanskelige tyske uddannelsessøgende, navnlig unge uden en afslut-
tet grunduddannelse eller fra skoler for indlæringshandicappede (specialskoler)

3. socialt dårligt stillede tyske uddannelsessøgende, uafhængigt af den opnåede
almendannende skoleuddannelse, navnlig

❏ unge, som efter den psykologiske rådgivnings konstatering har adfærds-
forstyrrelser,

❏ læseretarderede,
❏ unge, som der er blevet ydet eller som der ydes bistand til i henhold til

loven om børne- og ungdomsforsorg (KJHG), for så vidt som de ikke ud-
dannes på en institution,

❏ unge, der tidligere har været narkomaner,
❏ tidligere straffede unge,
❏ unge straffede og indsatte, såfremt der gennem foranstaltningen åbnes mu-

lighed for en erhvervsuddannelse, hvis fortsættelse af en erhvervsuddan-
nelse virker straffenedsættende eller fører til en strafudsættelse på prøve,

❏ samt unge migranter med sprogvanskeligheder

4. uddannelsessøgende, hvis virsomhedsuddannelse ud fra det hidtidige kend-
skab til uddannelsens forløb eller som følge af sociale vanskeligheder er i fare
uden uddannelsesstøtteforanstaltninger.
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der ikke finder en uddannelsesplads i en
virksomhed, uafhængigt af den opnåede
skoleuddannelse. Det betyder, at under-
søgelserne i højere grad skal rettes mod
spørgsmålet om, på hvilken måde man
kan sikre, at det praktiske arbejde har den
nødvendige forbindelse til virkeligheden.
Dette medfører også, at det skal sikres, at
uddannelsen gennemføres inden for
fremtidssikre erhverv. Endvidere skal der
lægges endnu større vægt end hidtil på
nødvendigheden af undervisningsdiffe-
rentiering - et aspekt, der i den seneste
tid i forvejen er blevet et krav, som gene-
relt stilles til erhvervsuddannelsen.

Differentieringsprincippet

Det duale systems egnethed og videreud-
vikling afhænger ikke mindst af, hvorvidt
det lykkes at tage hensyn til heterogeni-
teten blandt de unge. Det drejer sig såle-
des på den ene side om den erhvervs-
mæssige integration af unge, der som
følge af handicap eller andre vanskelige
forhold kun vanskeligt lader sig integrere
i uddannelse og erhverv, og på den an-
den side om dem, der kun gennem en
højere anseelse af beskæftigelsen som
faglært arbejdskraft og klare erhvervs-
perspektiver ville kunne vindes for en
vekseluddannelse. Her er princippet om
undervisningsdifferentiering en nærlig-
gende mulighed. Undervisningsdifferen-
tiering skal ikke forveksles med en diffe-
rentiering af afgangsniveauet (f.eks.
“simple uddannelseskurser” for handicap-
pede). Der menes en differentiering i
uddannelsens indhold og former, lære- og
indlæringsmetoderne under iagttagelse af
en for alle gældende mindstestandard med
henblik på den bedst mulige individuelle
støtte, hvorfor dette forhold snarere burde
betegnes som individualisering (f.eks. til-
bud med henblik på at rette op på util-
strækkelige skolekundskaber på den ene
side og på den anden side erhvervelse af
yderligere kvalifikationer). Kravet om in-
dividualisering kan følgelig ikke kun be-
grænses til virksomheden; også erhvervs-
skolen skal her gøre en væsentlig indsats.
Hvordan individualiseringen/undervis-
ningsdifferentieringen skal udformes på
de forskellige undervisningssteder ved
hjælp af målrettede tilbud, er en væsent-
lig problemstilling i denne forbindelse.
Differentieringsprincippet skal på samme

måde anvendes på koncepter og foran-
staltninger til efterkvalificering af unge
voksne uden afsluttet erhvervsuddan-
nelse, som er arbejdsløse eller trues af
arbejdsløshed. Efter de data, der indtil
videre foreligger vedrørende disse perso-
ners situation, skal der her tilstræbes en
forbindelse mellem arbejde og læring samt
en på hinanden følgende række af
kvalificeringsmoduler.

Der er en snæver sammenhæng mellem
de unge voksne uden uddannelse, som
tidligere ikke har opnået nogen erhvervs-
kvalifikation, og de dårligt stillede unge,
der efter at have forladt skolen allerede
står over for problemet med hensyn til
muligvis at have et liv uden erhverv og
social sikring foran sig. Begge grupper
skal have særlig opmærksomhed og sær-
lig støtte. Mens de unge voksne uden
uddannelse gennem “ læring under
arbejdsprocessen som et særligt element
med henblik på at indhente en erhvervs-
uddannelse” sikkert mest effektivt kan
opnå erhvervskvalifikationer, skal der til
de unge, der har forladt skolen, og som
er i fare for at blive “dårligt stillede unge”,
udvikles bedre forebyggende erhvervs-
uddannelsesforanstaltninger, for at de ikke
ender som drop-outs.

Støtte til erhvervs-
uddannelsen af dårligt stil-
lede uddannelsessøgende
1991-1994

- Tabel 3 -
Problemerne i forbindelse med begge
målgruppers erhvervsmæssige kvalifice-
ring ligner absolut hinanden meget. For-
anstaltningerne for begge grupper kan og
skal supplere hinanden. I jo højere grad
det lykkes at gøre gruppen af dårligt stil-
lede unge mindre ved hjælp af målret-
tede erhvervsuddannelsesforanstaltninger
og socialpædagogisk støtte, jo mindre
graverende er de problemer i kvantitativ
og kvalitativ henseende, som samfundet
og staten i Tyskland har, for så vidt angår
unge voksne uden uddannelse.

De mangfoldige diskussioner i offentlig-
heden viser, at den almindelige bevidst-
hed om problemet med hensyn t i l
efterkvalificeringsmålene i forbindelse
med unge voksne uden uddannelse alle-

“(...) ikke længere integra-
tionen, der skal betragtes
som det centrale, men deri-
mod spørgsmålet om
læseplanernes udformning
og videreudvikling.”

“Det duale systems egnet-
hed og videreudvikling af-
hænger ikke mindst af,
hvorvidt det lykkes at tage
hensyn til heterogeniteten
blandt de unge.”

“Kravet om individualise-
ring kan følgelig ikke kun
begrænses til virksomhe-
den; også erhvervsskolen
skal her gøre en væsentlig
indsats.”
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rede er stor, og at interessen for konkrete
løsningskoncepter bliver større og større.
Støtten til dårligt stillede unge, dvs. den
yngre del af den store problemgruppe
uden erhvervskvalifikation, bedømmes i
Tyskland hyppigt ud fra aspektet om ud-
nyttelsen af potentialet af faglært arbejds-
kraft og mangelen på faglært arbejdskraft
i erhvervslivet. Dette sigter alt for kort.
Med hensyn til de humane komponenter
og også de sociale udgifter skal man ved
forbedringen af støtteforanstaltningerne til
erhvervsuddannelsen af dårligt stillede
unge lægge særlig vægt på de individu-
elle og sociale komponenter.

Trods de særdeles mange enkeltunder-
søgelser og enkeltforanstaltninger mang-
ler der stadig et sammenhængende kon-

cept til løsning af opgaven. I dag er der i
det væsentlige to kontroverse koncepter,
der står over for hinanden:

❏ Det ene tilstræber at løse problemet
gennem en vedvarende forbedring og
perfektionering af støtteinstrumenterne til
dårligt stillede unge inden for grænserne
af systemet med de eksisterende uddan-
nelsesfag og -kr i ter ier i  den tyske
erhvervsuddannelseslov.

❏ Ifølge det andet koncept, som først og
fremmest forbundsregeringen agiterer for,
skal der opret tes nye og speciel le
uddannelsesfag, som også er særligt eg-
nede til dårligt stillede unge, dette ligele-
des inden for rammerne af erhvervs-
uddannelsesloven. Disse fag skal i højere

“I jo højere grad det lykkes
at gøre gruppen af dårligt
stillede unge mindre (...), jo
mindre graverende er de
problemer (...), som sam-
fundet og staten i Tyskland
har, for så vidt angår unge
voksne uden uddannelse.”

1992

52 300

6 600

45 700

-

68 900

15 300

53 600

-

582

1993

53 200

6 700

46 500

-

77 400

16 700

60 700

-

672

Østtyske delstaterVesttyske delstater

Tilgang i referenceåret

Heraf:
- i uddannelsesinstitu-

tioner fælles for flere
virksomheder

- uddannelsesstøtte-
foranstaltninger

Desuden:
foranstaltninger i hen-
hold til § 40, stk. 4, i
AFG/DDR

Antal i  s lutningen af
referenceåret

Heraf:
- i uddannelsesinstitu-

tioner fælles for flere
virksomheder

- uddannelsesstøtte-
foranstaltninger

Desuden:
foranstaltninger i hen-
hold til § 40 c, stk. 4, i
AFG/DDR

Udgifter i mio. DM

1991

51 200

5 700

45 500

-

56 100

14 500

41 600

-

500

1994

49 200

6 400

42 800

-

74 700

16 000

58 700

-

703

1991

4 200

3 100

1 100

32 000

-

-

-

-

-

1992

9 100

3 700

5 400

15 200

-

-

-

-

660

1993

15 100

6 300

8 800

1 700

17 300

10 800

6 500

30 400

845

1994

19 100

8 900

10 200

-

23 500

15 800

7 700

14 400

703

Kilde: Bundesanstalt für Arbeit

Tabel 3: Dårligt stillede unge, som har modtaget støtte
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grad end de almindelige uddannelses-
ordninger tage sigte på de dårligt stillede
unges praktiske færdigheder, dvs. at den
teoretiske del naturligvis skulle reduce-
res, og de i givet fald skulle afkortes tids-
mæssigt.

Kvalificering af
indlæringssvage unge

Alle, der er ansvarlige for erhvervs-
uddannelsen af dårligt stillede unge, og
som er inddraget heri, anerkender sam-
stemmende, at der allerede tidligere er
gjort en betydelig indsats for at virkelig-
gøre det uddannelsespolitiske princip om
at give alle unge en kvalificeret og aner-
kendt erhvervsuddannelse. Følgerne af en
manglende uddannelse for de berørte
unge såvel som de dermed forbundne
beskæftigelsespolitiske, socialpolitiske og
samfundsøkonomiske risici anses for at
være tungtvejende. I betragtning af det
stadigt faldende behov for ufaglært og
specialuddannet arbejdskraft vil disse
problemer og følger skærpes yderligere,
hvis der ikke træffes modforanstaltninger.
Det er derfor ubestridt, at alle, der er an-
svarlige for erhvervsuddannelsen, navn-
lig af dårligt stillede unge, skal videre-
føre og så vidt muligt intensivere foran-
staltningerne med henblik på inden for
rammerne af erhvervsuddannelsesloven at
hjælpe netop disse unge i gang med en
uddannelse inden for statsligt anerkendte
uddannelsesfag.

Af de erhvervsuddannelsespolitiske argu-
menter vedrørende støtte til indlærings-
svage unges erhvervsmæssige kvalifice-
ring fremgår det, at en mere begrænset
og videreførende erhvervsuddannelses-
eksamen er bedre end ingen afgangsek-
samen, hvis dårligt stillede unge kun på
denne måde kan integreres eller reinte-
greres i erhvervslivet. Men kun for denne
del af de unge gælder det om at åbne

alternative veje ind i erhvervsuddannelses-
systemet. I denne forbindelse foreslås det
også fornuftigt nok, at dele af teorien
under uddannelsen og under prøverne
erstattes af supplerende praktiske prøver.

- Tabel 4 -
Uddannelsesfag, som ikke anses for at
være fuldgyldige, kan kun i utilstrække-
lig grad opfylde deres integrations-
funktion. Der er risiko for, at uddannelses-
forløb, hvor det teoretiske indhold er re-
duceret, begrænser de nyuddannedes er-
hvervsmæssige mobilitet og fleksibilitet.
Uddannelsesfag, som ikke primært orien-
terer sig efter udnyttelsesbehovet, men
udarbejdes i relation til målgruppen, ri-
sikerer at blive til en diskriminering for
målgruppen. Uddannelsesfag, hvor prø-
vernes teoretiske andel er reduceret, skal
kun anvendes til den gruppe af unge, der
i modsat fald ikke ville opnå noget som
helst uddannelsesbevis. Rubriceringen
som en erhvervsuddannelseseksamen, der
vurderes lavere, er i disse tilfælde at fo-
retrække frem for stigmatiseringen som
ufaglært. Støtteinstrumenter, som i højere
grad giver indlæringssvage unge en af-
sluttet uddannelse inden for de eksiste-
rende uddannelsesordninger, skal imidler-
tid prioriteres. Nye uddannelsesfag bør
kun tillades på områder, som har mindst
et lige så godt fremtidsperspektiv på ar-
bejdsmarkedet som flertallet af de aner-
kendte uddannelseserhverv.

Kvalificering af ufaglærte

Kombinationen af arbejde og erhvervsud-
dannelse for den særlige personkreds,
som de ufaglærte i aldersgruppen mellem
20 og 30 år udgør, er et hensigtsmæssigt
og nødvendigt supplement til de aktivite-
ter, der som forebyggende foranstaltning
sigter mod at forhøje uddannelseskvoten
blandt unge. Et koncept til unge voksnes
mulighed for at indhente et uddannelses-
mæssigt efterslæb skal af to årsager samle
sig om læring via arbejde.

1. Ud fra læseplansmæssige synspunkter
er læring under arbejdsprocessen for
denne personkreds særligt egnet til at
opnå en erhvervsuddannelse, fordi der
tages hensyn til de individuelle indlæ-
ringsmæssige forudsætninger - som ofte
kommer til udtryk som modstand mod
skolemæssige indlæringsformer.

“Trods de særdeles mange
enkeltundersøgelser og
enke l t forans ta l tn inger
mangler der stadig et sam-
menhængende koncept til
løsning af opgaven.”

Det er ubestridt, at alle, der
er ansvarlige for erhvervs-
uddannelsen, skal videre-
føre og så vidt muligt inten-
sivere foranstaltningerne
navnlig til de dårligt stillede
unge.

Tabel 4: Prøver

➪ supplerende mundtlig prøve til karakterudligning
➪ forlænget tid til teoretisk prøve
➪ lettere former for skriftlig prøve
➪ anerkendelse af den beståede praktiske prøve som en deleksamen med bevis i

tilfælde af ikke bestået teoretisk prøve
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For den særlige person-
kreds, som de ufaglærte i
aldersgruppen mellem 20
og 30 år udgør, er kombi-
nationen af arbejde og er-
hvervsuddannelse et hen-
sigtsmæssigt og nødvendigt
supplement.

2. Læring under arbejdsprocessen - kvali-
ficering samtidig med, at beskæftigelsen
bibeholdes - er imidlertid også et nød-
vendigt element med henblik på at ind-
hente en erhvervsuddannelse, fordi livs-
omstændighederne for unge voksne, der
i en alder af 20 år endnu ikke har påbe-
gyndt eller afsluttet nogen erhvervsuddan-
nelse, og som heller ikke kan komme i
betragtning til omskoling, gør, at en ud-
dannelse, som er forbundet med et ar-
bejdsforhold, forekommer ønskværdig.

Kriterier for kvalificering

Det kvalificeringstiltag, der er foreslået
her, tager således udgangspunkt i føl-
gende kriterier:

1. Gennemførelse af en anerkendt uddan-
nelse i henhold til erhvervsuddannelses-
loven/håndværksloven.

2. Opsplitning af eksisterende erhvervsud-
dannelser i delkvalifikationer/moduler og
udvikling af voksenspecifikke læseplaner.

3. Sammenkædning af arbejds-/opgave-
relateret læring og undervisningsforløb/
kurser i samarbejde mellem virksomhe-
der og virksomhedseksterne institutioner
samt uddannelsesfaciliteter, som virksom-
hederne har i fællesskab.

4. Stigende betaling, når de erhvervede
kvalifikationer øges.

5. Kontinuerligt tilbud om erhvervsvejled-
ning under uddannelsen.
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Uddannelse og
lokaludvikling
Et eksempel på samarbejde
mellem forskellige aktører
omkring erhvervsuddannelse
og lokaludvikling på
Middelhavskysten

Josep Vicent
Mascarell

Direktør for IFP (Instituto de
Formación Profesional) i

Dénia (E), direktør for C.D.T.
(Centre per al

Desenvolupament Turístic/
Center for Udvikling af Turis-
men), Comunitat Valenciana

At tænke globalt og handle
lokalt

Den ramme, inden for hvilken en befolk-
ning kan etablere samarbejde og nyska-
bende sociale dialoger, er dens betyd-
ningsbærende territorium. For vort ved-

kommende er det Marina Alta-distriktet.
Dette distrikt, der er beliggende nord for
Alicante-provinsen i Valencia-regionen,
har ifølge oplysninger fra Institut Valenciá
d’Estadística fra 1991 110 302 indbyggere

og en befolkningstæthed på 181,7 indb./
km2. Hovedstaden for de 34 landsbyer er
Denia med 24 764 indbyggere.

Marina Alta har aldrig gennemgået en
egentlig industrialiseringsproces, kun en
vis vækst inden for bestemte sektorer. Si-
den 1960’erne er der sket en udvikling
inden for tertiærsektoren omkring turist-
industrien. Området lever nu primært af
turisme.

Denne egn er karakteriseret ved bestemte
sociologiske og menneskelige egenskaber,
som er betingende for kultur, værdier og
mentalitet.

Et godt spørgsmål er at
foretrække frem for et
fuldendt svar

Indtil studieåret 1987-1988 lå antallet af
immatrikulerede ved Erhvervsuddannel-
sesinstituttet (IFP) i Denia på mellem 200
og 400 elever. Derefter begyndte antallet
af elever at stige, og i studieåret 1995-
1996 er det nået op på 1 500.

55% af eleverne kommer fra landsbyerne
i distriktet. Uddannelsesudbuddet ligger
inden for motorlære, elektricitet, admini-
stration, kontor, idræt, turisme og hotel-
virksomhed.

I studieåret 1986-1987 gennemførtes et
tværfagligt projekt ved IFP: “Lær Marina
at kende”. Lærere i spansk, geografi og

I denne artikel anstilles betragtninger over, hvorledes man fra
uddannelsesside kan medvirke til udviklingen i lokalområdet med ud-
gangspunkt i de uigentagelige og frugtbare historiske erfaringer, man
selv har haft mulighed for at høste. Historier, som ofte beskriver lange
og pinefulde veje, historier, som er skrevet af mange forskellige forfat-
tere, nogle anonyme, som med optimisme og en vis dosis naivitet satte sig
det mål at etablere et udvekslingsforhold mellem omverdenen og de orga-
nisationer, de var tilknyttet, og de organisationer, som man ønskede at
inddrage. Hvorfor ikke forsøge at skabe synergier, når målene var
komplementære og situationen generelt karakteriseret ved knaphed på
ressourcer?

Problemet forekom enkelt: når organisationerne ikke samarbejder med
hinanden, skyldes det, at de involverede personer mangler kendskab til
hinanden.

Gennem en stor fælles indsats, hvor vi tog udgangspunkt i den andens
virkelighed, lykkedes det os at etablere produktive og menneskelige for-
bindelser. Men nogle af organisationerne kender stadig for lidt til hinan-
den og er uden kontakt til omverdenen. I disse historier om individer og
institutioner er det menneskene, der er vigtigst, men, som Jean Monnet
sagde, institutionerne er uundværlige, hvis de individuelle erfaringer skal
kunne bestå for eftertiden.



ERHVERVSUDDANNELSE NR. 6 EUROPÆISK TIDSSKRIFT

CEDEFOP

23

historie og omkring 100 elever fra alle
fagområder deltog i et empirisk projekt,
der gik ud på ved selvsyn at lære vores
egn at kende. Hvad er vores rolle i lokal-
samfundet? Hvilke forbindelser er der
mellem lokalmiljøet og vores studieplan?

I studieåret 1986-1987 var 15 elever i
virksomhedspraktik som led i en veksel-
uddannelse. Antallet forventes i 1995 at
være steget til 1 011. IFP’s afdeling for
eksterne forbindelser fremhæver i beret-
ningen for 1992, hvor let vore tidligere
elever har ved at tilpasse sig de nye
teknologier. Det skyldes ikke mindst den
strategiske planlægning og sammenhæn-
gen mellem praktikordningen som led i
vekseluddannelser, indslusningen på ar-
bejdsmarkedet og det lokale erhvervslivs
kendskab til IFP. Hvad kan vi bruges til?
Hvordan kan vi som fagfolk nyttiggøre
vores viden og fremme indslusnings-
mulighederne for vore elever?

Information, uddannelse,
beskæftigelse: noget må
der gøres for at komme i
gang

Navnet er FP 2020. En handlingsplan eta-
bleret af Erhvervsuddannelsesinstituttet
med et vejledningskontor som udøvende
organ.

Men i betragtning af at IFP’s situation var
karakteriseret ved knappe ressourcer,
anonymitet og et lidet prestigefyldt
uddannelsesudbud var der kun fantasi,
arbejde, generøsitet og samarbejde til-
bage.

Uddannelsesreformen i Spanien, offent-
liggørelsen af de indhøstede erfaringer
med projektet “unges overgang fra skole
til arbejdsliv”, som Europa-Kommissionen
havde støttet siden 1977, og vores egen
vilje til at gøre noget åbnede vore øjne
for andre ansvarlige organer på uddan-
nelses- og beskæftigelsesområdet: Det
Nationale Institut for Beskæftigelse
(INEM) og det lokale byråd.

Vi besluttede at oprette et forbindelses-
kontor. I starten som et rådgivende or-
gan, men planen var, at det efterhånden
skulle udvikle sig til et permanent og

beslutningskompetent organ, der repræ-
senterede hele distriktet.

At inddrage andre for at
skabe sammenhæng og
effektivitet

I en publikation, som det spanske mini-
sterium for uddannelse og videnskab i
1989 udgav i samarbejde med IFAPLAN*),
er “Projekt 2020. En integreret erhvervs-
uddannelsesplan for Denia-distriktet”
nævnt som et eksempel til efterfølgelse.

Hermed indledtes bestræbelserne på at
integrere erhvervsuddannelsen i Marina
Alta-distriktets sociale og økonomiske
struktur. Flere byråd, Handelskammeret
samt arbejdsgiver- og arbejdstager-
organisationer blev nu inddraget.

I denne fase gik projekt 2020 ud over sine
oprindelige rammer og fik status af selv-
stændigt projekt, og Marina Alta-Forbin-
delseskontor etableredes som koordine-
rende organ.

Selv om alle potentielle medlemmer af
Forbindelseskontoret arbejdede på at få
det legaliseret, lykkedes det aldrig, lige
så lidt som det lykkedes at få oprettet et
rådgivende organ. Tiden var måske end-
nu ikke inde. På Galileo Galileis tid kunne
man heller ikke komme ti l  månen.
Forbindelseskontoret blev nedlagt, men
nogle af dets initiativer er udmøntet i
fremskridtsorienterede tiltag.

Overførsel af information
og accepten af den skaber
orden, men der skal ener-
gi til at opretholde den

I studieåret 1989 skiftede FP2020 navn til
2020 MA (Marina Alta). Vi begyndte at
indse, at hvis projektet skulle overleve,
ville en ufuldstændig, ufærdig, fleksibel
og foranderlig model være at foretrække.
Intuitionen sagde os, at det var den bedste
måde til at holde de forskellige interesser
fast i et samarbejde.

Denne model er baseret på den grund-
filosofi, at enhver, der fødes her i egnen,

“(…) i betragtning af at
IFP’s situation var karak-
teriseret ved knappe res-
sourcer, anonymitet og et
lidet prestigefyldt uddan-
nelsesudbud var der kun
fantasi, arbejde, generøsi-
tet og samarbejde tilbage.”

“I denne fase lærte vi at
presse på for at få styrket
den sociale dialog. Vi be-
gyndte at kontakte offent-
lige beslutningstagere og
erhvervsdrivende af enhver
art og at fremme kontakten
mellem undervisnings- og
uddannelsesorganer (...)”

*Redaktionel note:

IFAPLAN - institut for anvendt forsk-
ning med sæde i Köln. Gennem dets
kontor i Bruxelles fungerede det tid-
ligere som teknisk støttekontor for
PETRA-programmet og siden 1995 for
EUROPS - European Office Pro-
gramme Support (som teknisk støtte-
kontor for ADAPT- og beskæftigelses-
initiativerne).
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i forskellige livsfaser kommer i kontakt
med en række forskellige institutioner og
organer (børnehave, grundskole, gymna-
sium, erhvervsrettet uddannelse, værk-
stedsskole, INEM, erhvervsliv).

Målet var at koordinere alle disse felter
for at opnå den mest rationelle indsats,
større effektivitet og en optimal udnyttelse
af ressourcerne. Denne idé udmøntedes i
etableringen af et teknisk kontor med re-
præsentanter for uddannelses-, vejled-
nings-, informations- og beskæftigelses-
institutioner.

I denne fase lærte vi at presse på for at få
styrket den sociale dialog. Vi begyndte at
kontakte offentlige beslutningstagere og
erhvervsdrivende af enhver art og at
fremme kontakten mellem undervisnings-
og uddannelsesorganer såvel som orga-
niske og permanente forbindelser mellem
uddannelsesmiljøet og arbejdsmarkedet.
Og det krævede megen energi og vilje at
holde sammen.

Det gælder ikke om
enkeltvis at komme først,
men om i samlet trop at
nå frem til tiden

Fra 1989 gennemførte det tekniske kon-
tor forskellige tiltag under de forskellige
programmer. Under vejledningsprogram-
met skal særlig bemærkes oprettelsen af
informationskontorer om erhvervsmulig-
heder, hvis hovedmålgruppe var forældre
og elever. Det var ikke en særlig vanske-
lig opgave for medlemmer af det tekni-
ske organ, der repræsenterede grund-
skoler,  uddannelsesinst i tut ioner på
sekundærniveau og vejledningstjenester.

Disse informationskontorer udviklede sig
i 1994 og 1995 til den første og den an-
den FERIA DE ORIENTACION - Marina
Alta (erhvervsvejledningsmesse). Mere
end 2 000 elever benytter denne messe,
hvor størstedelen af de institutioner, der
beskæftiger sig med unges uddannelse og
beskæftigelse, er repræsenteret.

Et andet gennemslagskraftigt program var
Desarrollo de la Iniciativa (udvikling af
iværksættermentalitet). Det gik ud på, at
elever i grundskoleforløbet og på IFP

deltog i oprettelse af mikrovirksomheder.
Koordineringen foregik gennem FEMIMA
(Sammenslutningen af Mikrovirksomheder
i Marina Alta). Også en række byråd del-
tog i dette projekt. Mikrovirksomheds-
projektet betragtedes som en pædagogisk
metode til at fremme iværksættermentali-
teten. Sigtet var at opmuntre de unge til
at udvikle deres kreativitet og foretagsom-
hed såvel fra et alment uddannelses-
synspunkt som i tilknytning til erhvervs-
orienterede og beskæftigelsesmæssige
aspekter.

Hvert år afholdes der en egnsmesse med
udstilling af de produkter, der fremstilles
af de forskellige mikrovirksomheder.
Omkring 400 elever fra grundskolen og
den grundlæggende erhvervsuddannelses-
skole (FP1) har i de første år deltaget i
FEMIMA.

FEMIMA fik støtte fra finansierings-
institutioner og blev anerkendt af AFC’s
medlemskreds (Agencia de Asociaciones
Empresariales para el Desarrollo de la
Formación Continua/Arbejdsgiversam-
menslutningens Kontor for Udvikling af
Livslang Uddannelse).

På grund af det formelle erhvervs-
uddannelsessystems manglende fleksibi-
litet, den manglende mulighed for formel
integrering af denne aktivitet i studie-
planen og manglende finansiering og an-
erkendelse fra uddannelsesmyndigheder-
nes side er FEMIMA’s virksomhed skrum-
pet ind i de seneste år.

Men alligevel har dette forsøg tjent til at
øge kapitalen af knowhow og viden i
Marina Alta. Mentalitetsændringer, studie-
plansændringer (målsætning, indhold,
metode), organisatoriske ændringer og
ændringer i tilgangen til kundskabs-
tilegnelse har efterladt sig dybe spor i den
kollektive erindring.

Nogle år senere, i 1994, opstod CREAMA
(Consorcio para la Recuperación Econó-
mica de la Marina Alta/Konsortiet for
Økonomisk opsving i Marina Alta) på
grundlag af en aftale mellem tre byråd i
distriktet (Denia, Benissa og Pego). Afta-
len føres ud i livet gennem de pågældende
byråds lokaludviklingskontorer og med
deltagelse af INEM og provinsregeringen.
Denne organisations opgave er at skabe
beskæftigelse gennem en styrkelse af den

“På grund af det formelle
erhvervsuddannelsessy-
stems manglende fleksibili-
tet, den manglende mulig-
hed for formel integrering
af denne aktivitet i studie-
planen og manglende fi-
nansiering og anerkendelse
fra uddannelsesmyndighe-
dernes side er FEMIMA’s
virksomhed skrumpet ind i
de seneste år.”
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sociale og økonomiske struktur. At skabe
arbejde ved at skabe erhvervsaktivitet.
Instrumenterne hertil er først og fremmest
uddannelse og økonomisk vækst.

Selv om planen er en egnsplan, har den
sin oprindelse i den strategiske plan for
byen Denia. At udvide denne til en egns-
plan var en relativt let, om end kompleks,
opgave. Det var i den sammenhæng af
afgørende betydning at udnytte de eksi-
sterende udviklingskontorer og den ak-
kumulerede samarbejdserfaring: 1 750
klienter, 192 sager vedrørende virk-
somhedsoprettelse, 27 nyetablerede virk-
somheder og 109 arbejdspladser er nogle
af de hidtil opnåede resultater.

Den europæiske
udfordring

På initiativ af Valencia-regionens regering
indgik IFP i sin egenskab af medlem af
det tekniske kontor under 2020 MA i 1989
i et program under PETRA I, aktion II, og
i samarbejde med Oak Land’s College
(UK), Greta Languedoc Roussillon (FR),
Sprachenschule Siegerland (DE) oprette-
des GEREC-gruppen. I perioden 1989-
1995 har IFP sammen med forskellige
nationale og internationale partnere del-
taget i 11 fællesskabsprogrammer og -ini-
tiativer. Som et resultat af denne euro-
pæiskorienterede bevidsthed blev det
medstif ter af Centre de Llengues y
Cultures Europees, der som medlemmer
har Denia Byråd og samfund af fastbo-
ende hollandske, engelske og tyske turi-
ster. Dette center arrangerede i 1993 den
første europæiske uge i La Marina Alta.

Denne hastige europæiske bevidstgørelse
kom til udtryk i Denia Byråds strategiske
plan 1991, hvis mål var at gøre Denia til
en europæisk, driftig by.

Uddannelse er en grund-
læggende komponent i en
udviklingsplan

I perioden 91-92 arbejdede partnerne i
PETRA ADICIONAL (South Devon - UK,
Randers - DK) med udformning og ud-
vikling af Det Europæiske Turistinstitut
(ITE).

Inden for rammerne af dette program
oprettede de spanske partnere, byrådet,
Uddannelsesrådgivningskontoret, IFP og
Handelskammeret et teoretisk-praktisk
lærecenter kaldet OGET (Oficina de
Gestión y Estudios Turísticos/Kontoret for
Turisme og Turiststudier).

På initiativ af ITE og OGET blev der ind-
gået en samarbejdsrammeaftale mellem
Kultur-, Uddannelses- og Videnskabs-
rådet, Denia Byråd og Alicantes Handels-,
Industri- og Søfartskammer om fremme af
erhvervsuddannelsen og forbedring af
kvalifikationerne. Dette dokument fra
1992 var det basisdokument, der anvend-
tes til at oprette Skolen for Hotelvirk-
somhed og Turisme i Marina Alta i 1993.

Oprettelsen af en hotelskole var således
et resultat af en plan for udvikling af
erhvervsuddannelsen inden for erhvervs-
grenen hotel- og turistvirksomhed i Ma-
rina Alta, baseret på de gældende bestem-
melser og de involverede institutioners
erfaringer fra det den fælles indsats på
erhvervsuddannelsesområdet. Institutio-
nernes deltagelse i forskellige europæi-
ske programmer som PETRA, FORCE,
LINGUA og EUROFORM har øget den
enkelte institutions viden og gjort det
muligt at udnytte synergieffekter.

Skolen er et kreativt eksempel på, hvor-
dan man med få midler kan imødekomme
uddannelsesbehovet og bidrage til lokal-
udviklingen. Den omfatter såvel formel
uddannelse som korte arbejdsmarkeds-
uddannelser og efter- og videreuddan-
nelse. Alle dens ressourcer rentabiliseres.
Belægningsgraden svinger mellem 85 og
95%. Det tilstræbes at reproducere denne
model andre steder i Valencia-området,
og den har været model for udformnin-
gen af Escuela de Altos Estudios Turísticos
de la República de Cuba (Skolen for
Højere Turiststudier i Republikken Cuba).

Efter alt at dømme vil der i nærmest frem-
tid blive oprettet en stiftelse bestående af
repræsentanter for arbejdsgivere, fagfor-
eninger, Handelskammeret og byrådet, en
struktur, som smidigt og stabilt kan ad-
ministrere de mere end 700 elever, de
europæiske programmer og forsknings-
aktiviteterne. Det vil være den eneste
hotelskole af denne type i hele Valencia-
regionen, hvor driften af virksomheden
samtidig er en produktiv læreproces.

“Skolen er et kreativt ek-
sempel på, hvordan man
med få midler kan imøde-
komme uddannelsesbeho-
vet og bidrage til lokal-
udviklingen.”
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Uddannelse og teknologi
som socioøkonomiske
udviklingsparadigmer

Hvert område har sin fond af konkurren-
ceevne. Denne er et resultat af samspillet
mel lem erhvervs l ivet  og de lokale
infrastrukturer, dvs. mellem virksomheder-
nes aktiviteter og knowhow og alle de
faktorer i lokalmiljøet, der bidrager til at
fremme konkurrenceevnen: uddannelses-
systemet, forskningslaboratorier, sam-
fundsværdier, virksomhedskultur, organi-
sation, forbindelser mellem erhvervsdri-
vende og institutioner og evnen til at eta-
blere kreative forbindelser med omverde-
nen. Enhver intervention i form af lokal-

udviklingsplaner må undgå at skabe skel
mellem det økonomisk rentable og det
socialt nødvendige.

Virksomheden er det sted, hvor den po-
tentielle konkurrencedygtighed konkre-
tiseres, og socialt velfærd er følgen. En
forudsætning herfor er et tilstrækkeligt
lager af menneskelig kapital og en ad-
ækvat teknologi.

CREAMA, Hotel- og Turistskolen i Marina
Al ta ,  samarbejds- og virksomheds-
udviklingsklimaet, den sociale samhørig-
hed og de erfaringer, der er indvundet i
årenes løb, er nu en del af støttestruk-
turerne for erhvervslivet i Marina Alta, for
vores fond af konkurrencedygtighed.
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Den akademiske diskussion i OECD-om-
rådet drejer sig meget ofte om landenes
konkurrencemæssige fordele.  Den går
helt tilbage til udgangen af 70’erne, hvor
man blev klar over, at den gamle in-
dustrialiserede verden stod over for en
stigende konkurrence fra de nye industri-
lande (Laestadius, 1980).

Standardsvaret på, hvordan avancerede
industrialiserede økonomier vil kunne
klare denne udfordring, baserer meget af
sit teoretiske grundlag på Vernons teori
om international produktion og struktu-
relle forandringer (Vernon, 1966) samt or-
todoks innovationsteori.  De avancerede
industrilande bør - ifølge argumentationen
- specialisere sig inden for den tidlige,
intensive forsknings- og udviklingsfase i
produkt- og procescyklerne, idet man går
ud fra, at teknologisk og industriel ud-
vikling begynder med grundforskning,
fulgt af anvendt forskning, men også ud
fra den opfattelse, at forsknings- og udvik-
lingsintensive produkter og processer er
mere avancerede og vanskeligere at imi-
tere end produktion med mindre F&U-
behov.

Dette videnskab-og-teknologi-perspektiv
(V&TP) i forbindelse med konkurrence-
evnen har konsekvenser ved analysen af
de problemer, som små industrilande står
overfor.  Mange af de traditionelt succes-
rige europæiske økonomier hører til
denne kategori.  Hvis der er økonomiske
fordele forbundet med F&U, ville de min-
dre lande være forholdsvis ugunstigt stil-
lede, såfremt de koncentrerede deres in-
dustrielle anstrengelser om F&U-intensive
aktiviteter.

Mere eller mindre af nødvendighed fører
de V&TP-inspirerede analyser til en stra-
tegi, der går ud på et nichevalg, dvs. at
finde en industriel niche, der er lille nok
til at muliggøre en fornuftig F&U-økonomi
selv inden for rammerne af et lille natio-
nalt F&U-budget.  Medmindre denne stra-

tegi følges, løber små lande - i henhold
til argumentationen - risiko for at degener-
ere til mellem- eller lavteknologiske
økonomier.

V&T-perspektivet har imidlertid alvorlige
mangler som basis for at forstå, hvilken
kompetence der kræves for industriel suc-
ces, for at drage politiske konklusioner.
På baggrund af de empiriske resultater fra
en case-studie1 i en svensk lavteknologisk
virksomhed (og industri) vil jeg hævde,
at V&T-perspektivet giver et ufuldstæn-

Staffan
Laestadius
Seniorforsker i afde-
lingen for erhvervs-
økonomi og manage-
ment, Kungliga
Tekniska Högskolan,
Stockholm

Den tavse viden
i en lavteknologisk
virksomhed

Den akademiske diskussion om industriel konkurrenceevne domineres af
begrebet videnskab-og-teknologi-perspektiv (V&TP).  Det hævdes i denne
artikel, at dette V&TP giver et ufuldstændigt billede af tilvejebringelsen af
viden og erhvervskompetence i industrien.

På basis af en grundig undersøgelse i en kædefabrik i Sverige, Ramnäs
Ankarkätting AB, analyseres i detaljer, at denne “lavteknologiske” fabrik,
såvidt vides uden F&U og med en formelt lavt uddannet arbejdsstyrke, frem-
viser stor international konkurrenceevne i fortøjningskæder til offshorein-
dustrien, som er det vanskeligste markedssegment inden for kæde-
produktionen.

Undersøgelsen afdækker vedvarende værdiforøgende innovationer, hvoraf
mange kan karakteriseres som værende bruger-producent-orienteret.
Ramnäs er således i stand til at tage imod krav og omsætte krav fra store
købere til produkter af høj kvalitet.  Ramnäs fremmer også teknologien,
idet firmaet selv indfører nye kvaliteter og standarder på markederne.
Endvidere har firmaet helt klart evnen til at absorbere F&U udefra og om-
sætte denne til industrielt relevant viden.  Læreprocesserne i denne for-
bindelse er delvis uafhængige af videnskaben.

Tilvejebringelsen af viden i denne form kan ikke betegnes som en diffu-
sionsproces med videnskaben som udgangspunkt, men må forstås som en
transformation af viden mellem forskellige tænkesæt.  En sådan transfor-
mation er i sig selv en kognitiv proces, der ofte negligeres i analyser af
erhvervskompetence og industrielle systemers kompleksitet.

På baggrund af en sammenligning af Ramnäs-eksemplet med parallelle case-
studies hævdes det, at det er nødvendigt ikke at ofre disse traditioner for
industriel kreativitet, innovativ styrke, praktiske færdigheder, faglig dyg-
tighed og virksomhedsrelaterede kundskaber, der ofte afdækkes i etable-
rede industrier, på videnskabens alter i forbindelse med den aktuelle om-
strukturering af erhvervsuddannelsen og andre uddannelsessystemer.

1)  Undersøgelsen er finansieret af det
svenske nationalråd for industriel og
teknisk udvikling.
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fortøjningskæder af kvalitetsklasse 4 med
en leddimension på over 100 mm (emne-
diameter) til offshoreindustrien.3  Ved
udgangen af 1994 leverede Ramnäs de
sidste kæder af en ordre på 6000 tons til
Norsk Hydro (Trollfeltet i Nordsøen).  Det
drejede sig om en 152 mm kæde af klasse
4 til en værdi af over 150 millioner SEK
(svarende til ca. 20 millioner USD).  Det
er den største ordre, der nogen sinde er
givet til - og den stærkeste kæde, der
nogen sinde er leveret af -  kæde-
industrien, og den udgør over halvdelen
af Ramnäs’ årsomsætning.

Kædeproduktionens omfang på verdens-
plan er ikke kendt, men verdenshandelen
overstiger 1200 millioner USD.  Største-
delen vedrører imidlertid kæder af lettere
og/eller ringere kvalitet end de tunge for-
tøjningsskæder.  Tunge stolpekæder af høj
kvalitet udgør måske 5% af markedet som
helhed.

Svenske, japanske og spanske producen-
ter dominerer verdensmarkedet for så vidt
angår denne tunge stolpekæde.  Med visse
forbehold - på grund af problemerne med
at fortolke handelsstatistikkerne for kæ-
der - ser det ud som om Ramnäs siden
ca. 1989 har holdt og oven i købet for-
øget sin kvantitative markedsandel, sam-
tidig med at man har forhøjet priserne
mere end konkurrenterne (hvilket gen-
spejler en større andel af højkvalitets-
leverancer).  Ramnäs har endvidere væ-
ret i stand til at forøge værditilvæksten til
niveauer, der ligger et godt stykke over
gennemsnittet i den svenske produktions-
sektor.

Ifølge anerkendt international terminologi
er Ramnäs en lavteknologisk virksomhed
inden for en lavteknologisk industri (ISIC,
Rev. 3, 28.7420).  F&U-andelen udgør
mindre end 0,6% af omsætningen, og fir-
maet oplyser ikke om nogen patent-
aktiviteter.  Men Ramnäs’ internationale
konkurrenceevne afdækker en erhvervs-
kompetence, der ikke falder inden for
V&T-perspektivet.

Denne del af svensk industri betegnes af
og til som “specialarbejderintensiv”.
Ramnäs er ingen undtagelse.  Hvis kom-
petence måles efter formel uddannelse,
må det konstateres, at omkring to tredje-
dele af de ansatte kun har folkeskolen (9
år) som uddannelsesbaggrund, mens ca.

digt billede af tilvejebringelsen af den vi-
den og erhvervskompetence, der kræves
for at forblive konkurrencedygtig eller
innovativ.

Andet afsnit af denne artikel omfatter
derfor en detaljeret præsentation og ana-
lyse af fremstillingen af kæder i Sverige -
en aktivitet, der fra én synsvinkel helt klart
er lavteknologisk, men fra en anden
forekommer at være yderst innovativ og
yderst konkurrencedygtig på de inter-
nationale markeder.  I tredje afsnit, hvor
analysen sættes i relation til hvad der er
konstateret i andre case-studies, vil jeg ar-
gumentere for, at erhvervskompetence
ikke nødvendigvis tilhører det samme
tænkesæt som F&U-kompetence.  Dette
bør tages i betragtning, når man overve-
jer omstruktureringen af erhvervsud-
dannelsen og erhvervsskolerne i en tid,
der er præget af store forventninger til
videnskaben.

Ramnäs-fabrikken, der
fremstiller ankerkæder
- lavteknologisk produk-
tion af høj kvalitet2

Ramnäs blev grundlagt i 1590 og har altid
tilhørt den gruppe af jernværker, der har
udgjort det industrielle grundlag for Sve-
riges internationale konkurrenceevne i det
17., 18. og 19. århundrede.  I 1876 be-
gyndte Ramnäs kædefremstillingen - med
hjælp fra indvandrede grovsmede. Den
moderne kompetence inden for anker- og
fortøjningskæder stammer fra anden ver-
denskrig og behovet for at forsyne den
svenske handels- og krigsflåde med anker-
kæder.

Fælles anstrengelser under krigen, hvori
Asea-Svets (et svejsefirma), Ramnäs og
Ljusne (en anden kædefabrik) medvir-
kede, resulterede i en enestående inter-
national konkurrenceevne, der holdt sig
et godt stykke ind i 60’erne.  På dette tids-
punkt videreudviklede Ramnäs sit produk-
tionssystem og blev en af de ganske få
kædefabrikker, der kunne leve op til
70’ernes stigende efterspørgsel efter
kædeprodukter af høj kvalitet og stor
styrke fra offshoreindustrien.

I dag er Ramnäs den eneste kæde-
producent i verden, der har leveret

“Ramnäs’ internationale
konkurrenceevne afslører
en erhvervskompetence,
der ikke falder inden for
V&T-Perspektivets syns-
kreds.”

“Hvis kompetence måles ef-
ter formel uddannelse (...),
er denne formelle kompe-
tence meget ringe (hos
Ramnäs) i forhold til de
gennemsnitlige svenske
uddannelsesnormer.”

“En dybgående analyse af
virksomheden viser, at der
i årtier og vedvarende er
gennemført værdiforøg-
ende innovationer af pro-
dukter og processer.”

2)  Med hensyn til den empiriske bag-
grund for dette afsnit, se Laestadius,
1994.

3)  Kædens størrelse udtrykkes ved
diameteren på stålemnet, som leddet
formes af.  Et klasse-4-led i størrel-
sen 157 mm har en længde af 94 cm
og vejer 345 kg!
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en fjerdedel yderligere har 1-2 års er-
hvervsuddannelse og de resterende 10%
henholdsvis en gymnasie- eller (for to
personers vedkommende) en univer-
sitetsudannelse.  Ca. fire af de meget få
ansatte med en skoleuddannelse på
mellemniveau (gymnasium) har gået på
en “praksisorienteret” erhvervsskole inden
for metalområdet.  Alt i alt er den for-
melle kompetence meget ringe i forhold
til de gennemsnitlige svenske uddan-
nelsesnormer.  Den er også ringe i sam-
menligning med den svenske metalin-
dustri generelt.

Fra en V&TP-synsvinkel er en kæde et
meget gammelt produkt, fremstillingen
sker i en veletableret industri, og den
væsentlige proces, svejsningen, er en
gammel teknologi, der i mange år har
været dokumenteret i manualer verden
over.  Men alligevel viser en dybgående
analyse af virksomheden, at der i årtier
og vedvarende er gennemført værdi-
forøgende innovationer af produkter og
processer.

Ramnäs har med andre ord været i stand
til at udvikle de velkendte processer, dvs.
skæring, glødning, bøjning, svejsning,
varmebehandling, prøvebelastning m.v.,
til også at være anvendelige og effektive
til stål af høj kvalitet i en produktion af
stadig mere omfattende dimensioner, som
er nødvendige for at leve op til de høje
standarder i forbindelse med offshoreak-
tiviteter.  Selv om - i hvert fald overfla-
disk set - en kæde er en kæde, adskiller
ankerkæden fra før verdenskrigen sig fra
den nye fortøjningskæde til Trollfeltet ved
værdiforøgende innovationer i produkt og
processer i et omfang, der er for stort til,
a t  man kan negl igere  det .   Disse
innovationer ligger faktisk mere eller min-
dre totalt uden for V&T-perspektivets
synsvidde.  Men de forklarer alligevel
forskellen mellem virksomheder, der er
konkurrencedygtige på internationalt ni-
veau, og dem der ikke er det.

Firmaet Ramnäs har demonstreret kom-
petence, hvad angår løsningen af tekni-
ske problemer i dagligdagen: der er eta-
bleret nye kombinationer og intelligente
variationer ud fra gamle emner.  Om end
der ikke er noget revolutionerende i at
forbedre stolper og sjækler eller ændre
på svejse- og glødeprocesser, afdækker
de værdiforøgende innovationer en

erhvervsrelateret kreativitet af kollektiv og
systemisk art.  Ved at associere deres
empiriske åbenhed med bruger-produ-
cent-relationerne, der undersøges inden
for den moderne innovationsteori (jf.
Lundvall, 1992, 3. kapitel, og von Hippel,
1988), genkender vi de mange forskellige
roller, som Ramnäs spiller.  Virksomhe-
den ses som en stærk bruger, der for-
mulerer krav, idet den tvinger sine un-
derleverandører og leverandører af
produktionsudstyr til at blive bedre.

Mere eller mindre hele udstyret, der bru-
ges i denne lille kædefabrik, er resultatet
af intensive dialoger mellem teknikerne
hos Ramnäs og deres maskinleverandører.
Eksisterende teknik er blevet ændret og
nyt udstyr konstrueret i henhold til disse
dialoger.  Nogle gange angives de øn-
skede specifikationer i detaljer, andre
gange finder kun en udveksling af ideer
sted, og andre gange igen udfører folk
fra Ramnäs en del af designet og fremstil-
lingen af udstyret på egen hånd.

Ramnäs har to forskellige profiler i rollen
som stærk producent.  Dels agerer virk-
somheden som en innovativ modtager af
krav med kompetence til at føre en dia-
log med de meget krævende købere (som
f.eks. Norsk Hydro) og klassificerings-
firmaer (som f.eks. American Petroleum
Institute) fra industrien og udvikle sine
produkter og processer i henhold til disse
krav om høj kvalitet.  Ramnäs’ anden
producentrolle er at fremme teknologien.
Ramnäs har faktisk været en af de føren-
de virksomheder til at fremme en højere
kvalitet for fortøjningskæder, ligesom virk-
somheden har været førende i udviklingen
af produktdesign og produktionsteknik.

Denne erhvervskompetence er i vidt om-
fang baseret på evnen til at absorbere F&U
udefra (jf. “modtagerkompetence” i Elias-
son, 1990) samt - og det er ikke helt det
samme - en lokal læreevne i foretagendet.
Men disse evner og aktiviteterne i denne
forbindelse ident i f iceres ikke som
innovationer, ej heller registreres de i reg-
nskabet som F&U.  Det var faktisk sådan,
at mange ansatte hos Ramnäs, da de blev
interviewet, havde vanskeligt ved at isole-
re og identificere deres daglige aktivite-
ter som  værdiforøgende innovationer,
selv om de havde været direkte invol-
verede i sådanne processer (i henhold til
terminologien i denne artikel).

“(...) evnen til at absorbere
F&U udefra (...) samt - og
det er ikke helt det samme -
en lokal læreevne i foreta-
gendet.”

“Læreevnen (...) har karak-
ter af at skabe industrielt
relevant viden.  Dette bety-
der dels (...) at videnskabe-
lig viden omdannes, og dels
at det drejer sig om en lære-
proces, der er uafhængig af
videnskaben.”



ERHVERVSUDDANNELSE NR. 6 EUROPÆISK TIDSSKRIFT

CEDEFOP

30

Læreevnen, der er identificeret i det fore-
gående, har i stort omfang karakter af at
tilvejebringe erhvervsrelevant viden.
Dette omfatter dels, men ikke helt, at vi-
denskabelig viden omdannes, og dels at
det drejer sig om en læreproces, der er
uafhængig af videnskaben.  Lad mig illu-
strere det ved nogle eksempler fra denne
proces om at tilvejebringe viden - som er
vores konception af fænomenet - hos
Ramnäs.

Den form for viden, der ligger bag
materialecert i f ikaterne, f .eks. fase-
diagrammer, der ledsager emneleveran-
cerne fra stålværket, er meget vigtig, men
ikke direkte nyttig for de industrielle
processer hos Ramnäs.  Det der betyder
noget ved varmebehandlingen er kædens
hastighed gennem den skorstensagtige
ovn, temperaturen og dens stabilitet på
forskellige niveauer i ovnen og mulighe-
den for at anvende det eksisterende ud-
styr til at opnå de nødvendige og lovede
kvalitetsstandarder.

Interaktionen mellem disse parametre og
deres styring, selv under skiftende forhold
i omgivelserne, såvel som deres relation
til forholdene i den øvrige del af kæde-
produktionsprocessen, skal granskes i alle
enkeltheder og læres gennem praktisk
erfaring.

Håndteringen af stolpen, der traditionelt
presses ind i hvert led for at forstærke
det og reducere deformeringen, når det
belastes, giver os en anden illustration i
hænde.  Korrosion forringer som regel
hurtigt stolpens effektivitet og får den
oven i købet til at falde ud.  Her er et felt,
hvor der hersker en skarp kvalitetskon-
kurrence kædefabrikanterne imellem.
Ramnäs har tacklet problemet på fire fron-
ter.  For det første ændredes udformnin-
gen af stolpens ender, der presses ind i
de endnu varme led efter svejsningen.  En
asymmetrisk form og forskellige størrelser
på enderne kompenserer for tempe-
raturforskellen mellem de svejsede og
ikke svejsede ledsider.  Derigennem op-
nås en bedre pasning, og risikoen for at
stolpen falder ud bliver mindre.  For det
andet har Ramnäs udviklet en ekspan-
sionsproces, der forlænger den monterede
stolpe gennem et yderst koncentreret pres
på siden. Leddet udvides, og der opbyg-
ges en spænding, der mindskes i forhold
til korrosionen på led og stolpe.  For det

tredje har Ramnäs forfinet stolpesvej-
semetoden, en proces der er teoretisk
velkendt, men yderst kompliceret i be-
tragtning af det højkvalitetsstål i tunge
dimensioner, der anvendes.  For det fjerde
har firmaet udviklet en kæde uden stol-
per, hvilket nødvendiggør en ny udform-
ning af de enkelte led, for at kræfterne
fordeles på en anden måde ved belast-
ning.

Det er vanskeligt at finde noget som helst
af “videnskabelig interesse” i denne pro-
ces af værdiforøgende innovationer på
værkstedsgulvet.  Men ved at forbedre sin
“simple” proces- og produktviden har
Ramnäs hidtil haft held til at beskytte og
styrke sin internationale konkurrence-
evne.

Læreprocesserne bag dette udviklingsar-
bejde følger typisk den traditionelle tekni-
ske fremgangsmåde med skridtvis og sy-
stematisk variation af parametre.  De op-
rindelige parametre synes at være baseret
på den tavse viden (jf. Polanyi, 1967, og
Janik, 1991), der har udviklet sig blandt
arbejdere, teknikere og ingeniører på
kædefabrikkens værkstedsgulv.  Denne
form for tilvejebringelse af viden kan for-
klares som en proces, præget af gentagel-
ser, der bliver økonomisk og håndterlig,
fordi det oprindelige udgangspunkt har
være godt og præcist.  Epistemologisk
nærmer denne måde at arbejde på sig,
hvad man kan kalde en induktiv metodik,
mens deltagerne faktisk har vanskeligt ved
at beskrive, hvorfor de fulgte det ene ræ-
sonnement og ikke et andet.  I interview-
ene forklarede de som regel deres kreati-
vitet med “erfaring”.  Kun meget lidt af
hele denne værdiforøgende innovations-
evne og -færdighed er dokumenteret.

Denne erfaring, som mere eller mindre
deles af de ansatte hos Ramnäs, forekom-
mer at have systemisk karakter.  Sammen
opbygger de en præcis viden om udstyrs
og kæders reaktion og interaktion under
produktionen.  Produktionsvilkårene er
langtfra ideelle.  Der er specielle forhold
overalt - ovnene opfører sig ikke ens hele
tiden, og det gør svejseredskaberne hel-
ler ikke.  En højkvalitets stållegering med
lavt kulstofindhold kræver f.eks. en me-
get omhyggelig finindstilling af skære-
anlægget (hvor stængerne skæres ud i
ledstørrelse) for at opretholde produkti-
viteten.  Rent faktisk er selve forskellen

“Det er vanskeligt at finde
noget som helst af “viden-
skabelig interesse” i denne
proces af værdiforøgende
innovationer på værk-
stedsgulvet.”

“Denne form for tilvejebrin-
gelse af viden kan forklares
som en  proces, der bliver
økonomisk og håndterlig,
fordi det oprindelige ud-
gangspunkt har været godt
og præcist.”

“(. . .) læreevnen hos
Ramnäs har kompenseret
for manglen på en grund-
læggende erhvervsuddan-
nelse.”
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mellem to charger af “samme” stålkvalitet
mange gange nok til, at parametrene, der
styrer svejsning og varmebehandling, skal
ændres.

Hidtil har læreevnen hos Ramnäs kom-
penseret for manglen på en grundlæg-
gende erhvervsuddannelse.  Nu er der
imidlertid tegn på, at der blandt de an-
satte er for få, der har den relevante
uddannelsesmæssige baggrund til at for-
stå og finindstille de mere komplicerede
computerbaserede styringssystemer, der
løbende installeres overalt på fabrikken.

Erhvervskompetence i
lavteknologiske virksom-
heder - konsekvenser for
erhvervsuddannelsen

Det sociale aspekt ved tilvejebringelsen
af viden i forskellige kulturer - og van-
skelighederne ved udvekslingen af viden
kulturer imellem - har været genstand for
mange undersøgelser.  Allerede i 30’erne
hævdede den polske filosof Ludwik Fleck,
at et videnskabeligt faktum (og viden i al
almindelighed) blev til som et led i en
tænkestil udstukket blandt medlemmerne
af et tænkekollektiv (jf. Laestadius, 1992,
2. kapitel).  På basis af Flecks tradition
har Mary Douglas i sin nylige undersø-
gelse af organisationsrelateret tænkemåde
udviklet tænkesætskonceptet som et red-
skab til at forstå de kulturelle rammer el-
ler sammenhænge for tilvejebringelse af
viden (Douglas, 1986).

Med Douglas’ konceptuelle instrumenta-
rium kan vi fortolke og beskrive lære- og
videnstilvejebringelsesprocesserne hos
Ramnäs.   Absorptionsevnen er ikke alene
et spørgsmål om simpel applikation eller
diffusion af eksternt producerede F&U-
resultater fra stålproducenternes forsk-
ningslaboratorier eller svejseteknologiske
forskningsinstitutter (jf. Rogers, 1962).
Diffusionskonceptet putter faktisk fæno-
menet erhvervskompetence i en sort
kasse, hvor den bliver beskyttet mod en
dybere forståelse (Rosenberg, 1982, 7.
kapitel, og Nelson, 1993, 1. kapitel).  Ved
anvendelsen af diffusionskonceptet for-
udsættes det, at viden allerede forefindes,
at det væsentlige intellektuelle arbejde er
udført, og at det, der mangler, kun er

spredningen.  Vores forståelse af absorp-
tions- og læreevne er ikke så passiv.

Fra en Fleck/Douglas-synsvinkel er pro-
cessen mere en slags konfrontation mel-
lem forskellige videnssfærer, dvs. forskel-
lige tænkesæt.  Det der er et faktum og
relevant for det ene tænkesæt, er det ikke
for et andet, hvilket gør transformationen
fra det ene tænkesæt til det andet til en
kognitiv proces - grundlæggende kollek-
tiv af karakter - af at lære og lære om
igen i en ny sammenhæng.  Problemerne,
når to kulturer skal kommunikere og in-
tegrere viden fra det ene tænkesæt i det
andet, er med andre ord store og under-
vurderes gerne.

I Ramnäs-eksemplet finder vi en transfor-
mation af viden fra det ene tænkesæt, der
kunne kaldes “videnskabeligt”, til ny vi-
den i et andet tænkesæt, der kunne kal-
des “industrielt”.  I den industrielle
Ramnäs-kultur har vi endvidere identifi-
ceret en stærk endogen læreevne, mere
eller mindre uafhængig af videnskaben og
sandsynligvis af langt større vigtighed.
Denne læreevne synes at have været mere
eller mindre uafhængig af skolesystemet.

Konfrontationen mellem forskellige tæn-
kesæt forløber måske ikke altid på samme
måde.  De små skibsværfter på den sven-
ske vestkyst er yderst konkurrencedygtige
på det internationale marked.  Her har
jeg (i et mindre, endnu ikke afsluttet pro-
jekt) fundet lignende konfrontationer
mellem tilvejebringelse af viden på basis
af traditionel faglig dygtighed og en mere
“moderne” industriel tankegang.  I en
dissertation konstateredes for nylig dyb-
gående kulturelle konfrontationer mellem
konstruktions- og produktionsteknikere i
den mekaniske industri (Karlson, 1994, s.
158 ff.).  Der er også grund til at tro, at
en undersøgelse af den farmaceutiske in-
dustri ville frembringe et andet billede,
hvor videnskaben (den biomedicinske og
den kemiske) spiller en vigtigere rolle.

Denne konfrontation mellem tænkesæt
kan ændre sig i tidens løb, når betydnin-
gen af forskellige former for tænkeforløb
forskydes i den industrielle udviklings-
proces.  Resultatet af konfrontations-
processen, og kun i et mindre omfang
graden af “videnskabeliggørelse”, lægger
grunden til erhvervskompetencen.  Kon-
kurrenceevne og fremragende præstatio-

“I Ramnäs-eksemplet finder
vi en omdannelse af viden
fra det ene tænkesæt, der
kunne kaldes “videnskabe-
ligt”, til ny viden i et andet
tænkesæt, der kunne kaldes
“industrielt”.”

“Resultatet af konfronta-
tionsprocessen (tænkesæt
imellem), og kun i et mindre
omfang graden af “viden-
skabeliggørelse”, lægger
grunden til erhvervskom-
petencen.”

“Vi kan ikke postulere a
priori, at der er en nøje
sammenhæng mellem stor
F&U-intensitet og stor
erhvervskompetence.”
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ner kan således opnås både i industrier,
der karakteriseres af stor F&U-intensitet,
og industrier med lav F&U-intensitet - i
unge industrier såvel som i de mere eta-
blerede, og i forbindelse med både
“gamle” teknikker som kædeproduktion
og med “ny” teknik.  Vi kan ikke postu-
lere a priori, at der er en nøje sammen-
hæng mellem stor F&U-intensitet og stor
erhvervskompetence.

I sammenligning med mange andre indu-
strielle aktiviteter som produktion af pa-
pir og papirmasse (der også klassificeres
som lav- eller mellemteknologisk) og fly-
produktion (klassificeret som højteknolo-
gisk) er fremstillingen af kæder enkel og
lidet sofistikeret.  Men alligevel, ser man
på detaljerne, så frembyder den en kom-
pleksitet der, når den beherskes, gør
produktionsprocessen og selve produktet
vanskeligt at efterligne.

Kompleksiteten manifesterer sig på for-
skellige niveauer.  I Ramnäs har vi fundet
den mere eller mindre på værkstedsgulvet,
i en hel række værdiforøgende inno-
vationer.  I andre industrier kunne man
forestille sig, at kompleksitet af betydning
for erhvervskompetencen findes på an-
dre niveauer.  F.eks. kan der i forbindelse
med fremstilling af fly identificeres in-
tegrerede produktionssystemer, hvis ved-
ligeholdelse nødvendiggør en høj grad af
koordinerende kompetence i virksomhe-
den (jf. Eliasson, 1994).  Men ikke en-
gang dette er det samme som F&U.

I procesindustrien har en netop gennem-
ført grundig undersøgelse af, hvordan
betjeningsmandskabet i et olieraffinaderi
og en papirmassefabrik udfører deres
opgaver, afdækket en professionalisme,
en systemviden og en “operatørsnilde”,
der dels er uafhængig af videnskabeligt
baseret viden, men samtidig er kompetent
nok til at finindstille højt computeriserede
og komplekse produktionsprocesser
(Perby, 1995).

Vi har i denne studie vist, at en stor del
af tilvejebringelsen af viden i et lavtekno-
logisk firma - selv et udpræget konkur-
rencedygtigt af slagsen - er mere eller
mindre uafhængig af videnskaben.  Der
findes industrielle traditioner og en
tilvejebringelse af ikke-triviel viden af
betydning for  konkurrenceevnen, som vi
har kaldt erhvervskompetence.  Denne

erhvervskompetence vokser og udvikler
sig i specifikke industrielle områder og
virksomheder.  Den overleveres fra den
ene generation af arbejdere til den næ-
ste.  Ofte - om end Ramnäs ikke er noget
godt eksempel for det - tilvejebringes og
overføres kompetencen også traditionelt
i en erhvervsuddannelse og på værk-
stedsskoler i nabolaget.  Erhvervsuddan-
nelsessystemerne kan med andre ord dels
overføre, udvikle og konfrontere erhvervs-
erfaring fra forskellige virksomheder, dels
konfrontere denne erhvervsrettede viden
med det videnskabelige tænkesæt.

I overensstemmelse med V&T-perspekti-
vet lægges der - i disse tider med skarp
international konkurrence - stor vægt på
videnskaben i alle erhvervsskolers og
erhvervsuddannelsers læseplaner.  Selvføl-
gelig skal alle mennesker, der arbejder i
industrien, råde over grundlæggende
kundskaber i de relevante videnskabelige
discipliner - min undersøgelse viste rent
faktisk, at det teoretiske grundlag hos
Ramnäs i dag sandsynligvis er for snævert.

Man kunne sige, at en højt uddannet ar-
bejdsstyrke - som Ramnäs ikke råder over
- generelt set vil have nemmere ved at
overføre sin kompetence til nye proces-
ser og produkter.  Ramnäs opviser en
fremragende formåen i forbindelse med
en meget specialiseret form for tung
svejsning og tungt smedearbejde.  Hvis
der sker en udvikling væk fra flydende
boreplatforme i olieindustrien, eller hvis
fortøjningsteknologien erstatter kæder
med wire og syntetiske fibre, vil den me-
get specialiserede erhvervskompetence
hos Ramnäs være truet.

Man kunne også sige - det har vi i en
anden sammenhæng vist i 16 case-studies
(hovedsagelig i mellem- og lavtekno-
logiske firmaer) - at der findes et stort
potentiel for kreativitet og læring, der kan
mobiliseres selv blandt lavt uddannede ar-
bejdstagere i traditionelle industrier.  Det
synes navnlig at være tilfældet, når ud-
dannelse kombineres med omfattende
forandringer i tilrettelæggelsen af produk-
tionen, f.eks. når der etableres grupper
omkring kollektive opgaver, mens antal-
let af arbejdsledere reduceres drastisk
(Hamngren, Laestadius og Odhnoff, 1995).

Men problemet er, hvorvidt den nuvæ-
rende “videnskabeliggørelse” af erhvervs-

“Erhvervsuddannelsessyste-
merne kan med andre ord
dels overføre, udvikle og
konfrontere erhvervserfa-
ring fra forskellige virk-
somheder, dels konfrontere
denne erhvervsrettede vi-
den med det videnskabelige
tænkesæt.”

“Industrien lever af prak-
tikere og praktiske pro-
blemløsere med et videns-
grundlag, der er relateret
til en specifik industriel
kontekst, og kun lejligheds-
vis af den dybe og generelle
videnskabelige forståelse.”
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uddannelsen negligerer disse former for
tilvejebringelse af viden og erhvervskom-
petence, som analyseres i denne artikel.
Udfordringen, som erhvervsuddannelses-
programmer på lavere og mellemniveau i
den nuværende omstruktureringsfase står
overfor, er at håndtere og udvikle kon-
frontationen mellem “de to kulturer”, som
videnskabelige kundskaber og erhvervs-
kompetence udgør.  Denne udfordring er
allerede præciseret for nogle år siden i
den velkendte studie Made in America
(Dertouzous, 1989, s. 77 ff.).

For at forblive konkurrencedygtig er det
vigtigt ikke at ofre traditioner for indu-
striel kreativitet, innovativ styrke, prak-
tiske færdigheder, faglig dygtighed og
virksomhedsrelaterede kundskaber på
videnskabens alter.  Industrien lever af
praktikere og praktiske problemløsere
med et vidensgrundlag, der er relateret
til en specifik industriel kontekst, og kun
lejlighedsvis af den dybe og generelle vi-
denskabelige forståelse.  De tekniske
universiteter står faktisk over for den
samme udfordring.
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Erhvervsuddannelse og
udsatte unge i USA
Unge amerikanere med dårlig skoleuddannelse har meget svært ved at finde
fast arbejde med uddannelses- og forfremmelsesmuligheder. I oktober 1994
var kun 43 % af dem, der året forinden havde forladt high school uden afslut-
tende eksamen, i arbejde. Blandt sidste forårs dimittender, der ikke fortsatte
på college, havde kun 64 % arbejde (BLS 1995). De, der fik arbejde, accep-
terede stillinger, der aflønnedes med 10 - 15 % mindre end i 1980.
Der må investeres mere i den menneskelig kapital, som disse mennesker re-
præsenterer. Men hvilken undervisning og uddannelse bør have forrang: Den
almene eller den erhvervsrettede? I The Economist af 12. marts 1994 gøres
det synspunkt gældende, at erhvervsrettet uddannelse bør vige pladsen til
fordel for almenuddannelse.
Nationaløkonomer har længe delt den anskuelse, at almenuddannelse giver
større udbytte end erhvervsuddannelse, fordi almenviden kan bruges overalt,
medens faglige kvalifikationer tit kun kan udnyttes i bestemte stillinger. I dag
gælder det mere end nogen sinde, da arbejdspladserne ikke er så sikre som
tidligere, tjenesteydelsessektoren vokser, de faglige kvalifikationers levetid
forkortes, samtidig med at arbejdsmarkedet i højere grad honorerer evne til
at omgås mennesker og til at behandle data.

Denne vurdering bygger imidlertid på tre fejlagtige præmisser:
❏ Almenuddannelse er en god erstatning for faglige kvalifikationer
❏ Hurtigere kvalifikationsforældelse har mindsket erhvervsuddannelsernes
lønsomhed
❏ Hurtigere personaleudskiftning har formindsket lønsomheden af skoler-
nes erhvervsforberedelse.

Lad os se på, hvad forskningsresultaterne siger om disse tre punkter.

John H.
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Beviset på faglige
kvalifikationers betydning

I de fleste stillinger hænger præstationer-
ne direkte sammen med de menneskelige
egenskaber (god arbejdsmoral  og
omgængelighed) og med de kognitive
kvalifikationer, der er beskæftigelses-
typiske, men ikke med læse-, skrive- og
regnefærdighed. Spørger man små og mel-
lemstore arbejdsgivere, som er dem, der
skaber flest arbejdspladser i Amerika,
hvilke kvalifikationer de søger, når de
ansætter folk, nævner de god arbejdsmoral
og faglige kvalif ikationer forud for
læse- og regnefærdighed. I 1987 spurgte
man de indehavere af små og mellemstore
virksomheder, der er medlemmer af Na-
tional Federation of Independent Business
(NFIB) om, hvilke kvalifikationer der spil-
ler den største rolle ved personale-
udvælgelse.1) 40 % satte “(har allerede)

faglige kvalifikationer” på første-
pladsen og yderligere 14 % på anden-
pladsen (se tabel 1). Omvendt var der
kun 6 % af de amerikanske arbejdsgivere,
der satte læsning, skrivning, regning og
evne til at tænke logisk på førstepladsen,
og yderligere 14 % satte dem på anden-
pladsen. Ledelsesevner og omgængelig-
hed lå også sjældent i spidsen. Nærmest
på faglige kvalifikationer kom arbejds-
moral, som af 29 % af de adspurgte virk-
somheder ansås for vigtigst og af 36 %
som næstvigtigst. Kun 3 % af arbejdsgi-
verne satte denne egenskab på 5. eller 6.
pladsen. Det er indlysende, at god arbejds-
moral er et vigtigt ansættelseskriterium for
praktisk talt enhver stilling.

Der er større uenighed om værdien af al-
lerede erhvervede faglige kvalifikationer.
For 20 % af stillingernes vedkommende
kom tidligere erhvervede faglige kvalifi-
kationer på 5. eller 6. pladsen. Det var

Artiklen behandler spørgsmå-
let om, hvorvidt elever, der kla-
rer sig dårligt i skolen og for-
lader den tidligt, skal kunne
vælge og gennemgå en er-
hvervsfaglig uddannelse i de
sidste skoleår. Det tilgrundlig-
gende forskningsmateriale
viser, at produktivitet for de
fleste still ingers vedkom-
mende afhænger direkte af
dels sociale kvalifikationer
(som god arbejdsmoral og
menneskelige kvalifikationer)
dels kognitive kvalifikationer,
som er stillings- og beskæfti-
gelsestypiske, men derimod
ikke af læse-, skrive- og regne-
færdighed.

Det hurtige tempo, hvori per-
sonaleudskiftning og kvalifi-
kationforældelse nu foregår,
har ikke forringet værdien af
skolens erhvervsuddannelser,
men tværtimod forøget den.
Når erhvervede kvalifikationer
forældes hurtigere, betyder
det, at man hyppigere må lære
nye. Det indebærer rent gene-
relt et større behov for er-
hvervsuddannelse, ikke et
mindre. Den større personale-
udskiftning har medført, at ar-
bejdsgiverne er blevet forsigti-
gere med at ansætte ukvalifice-
rede til oplæring; følgelig har
behovet for skolernes er-
hvervsuddannelse aldrig været
større end nu.
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fortrinsvis stillinger, der ikke krævede
særlige kvalifikationer som service-, kon-
tor- og salgspersonale. For disse lavtløn-
nede sti l l ingers vedkommende kom
arbejdsmoral som nr. 1, medens “evne til
at tilegne sig nye faglige kvalifikationer”
kom på andenpladsen og “tidligere er-
hvervede faglige kvalifikationer” på tred-
jepladsen. “Læsning, skrivning, regning og
logisk tænkning” kom på sidstepladsen
for de højere kvalificerede og næstsidst
for de mindre kvalificerede stillingers ved-
kommende (Bishop 1995).

Amerikanske high school-dimittender, som
er gode til læsning, skrivning og regning,
får ikke bedre arbejde end deres mindre
dygtige jævnaldrende i årene umiddelbart
efter eksamen (Bishop 1992). De bedste
stillinger får fortrinsvis de dimittender, der
valgte erhvervsrettede fag og/eller havde
deltidsarbejde i skoletiden (Bishop 1995).

Succes på arbejdspladsen

Hvilke kvalifikationer giver løfte om suc-
ces på arbejdspladsen, når den først er
fundet? NBFI-undersøgelsen siger også
noget om det. Virksomhedsindehaverne
gav indberetning om forudsætninger og
arbejdsresultater for to ansatte (A og B),
der for nylig havde beklædt samme stil-
ling.2)  Når de to ansatte havde været på
virksomheden i mindst et år, skulle ar-
bejdsgiverne besvare følgende spørgsmål:
“Hvilken af de to ansatte (A eller B) var
bedst egnet på følgende punkter: “Faglige
kvalifikationer”, “evne til at tilegne sig nye
faglige eller beskæftigelsesmæssige kva-
lifikationer”, “arbejdsmoral og -holdning”,
“menneskelige egenskaber (samarbejde,
optræden etc.)”,  “lederevner (tilrette-
lægge, instruere og motivere andre)” og
under ét “læsning, skrivning, regning og
logisk tænkning”. Virksomhedsinde-
haverne skulle vurdere, om A var “meget
bedre”, “bedre” eller “lige så god som” B
eller om B var “bedre” eller “meget bedre”
end A. Da virksomhederne var små,
kendte indehaverne hver enkelt, så
bedømmelserne var sandsynligvis ret
gode. I de fleste tilfælde havde inde-
haverne indtrykket af, at der var stor
forskel på de ansattes kvalifikationer. I
78 % af besvarelserne ansås den ene
ansattes faglige kvalifikationer for at være
“bedre” eller “meget bedre” end den an-
dens. Læsning, skrivning, regning og lo-
gisk tænkning vurderedes forskelligt i

58 % af svarene. I almindelighed var det
således, at de personer, der placerede sig
godt i én henseende, også placerede sig
godt i andre henseender.

Hvilken egenskab, der bidrog mest til de
generel le præstat ioner i  s t i l l ingen,
bestemtes på grundlag af begyndelsesløn,
nuværende løn (eller seneste løn) samt
generel vurdering af A og B’s relative
præstationsniveau og placering inden for
hver af de seks forskellige kvalifikationer
under hensyntagen til køn, etnisk tilhørs-
forhold og ægtestand. Oplysning om
løn og præstationer på interviewtids-
punktet, som gennemgående lå omkring
et år efter ansættelsen. For afgåede an-
satte gjaldt oplysningerne om præstatio-
ner de “to uger før afgangen fra virksom-
heden” og lønoplysningerne niveauet på
“afgangstidspunktet”. Samtlige resultater
fremgår af fig. 1. Søjlerne i fig. 1 viser
den procentvise forskel i løn eller præ-
station, der følger af, at den ene ansatte
er meget bedre end den anden ud fra et
af de seks kvalifikationskriterier, medens
andre kriterier som ansættelse, etnisk til-
hørsforhold, køn og ægteskabelig stilling
forbliver konstante.

Tilbagevirkende vurderinger af relative
faglige kvalifikationer, tilegnelsesevne,

Tabel 1: Efterspurgte kvalifikationer ved ansættelse

Pct. på plads Gennemsnitsplacering
efter kvalifikation

nr.1 nr.2 nr.5og 6 høj lav

Arbejdserfaring (har allerede) 40 14 20 2,36 3,01

Evne til at erhverve
ny arbejdserfaring 15 26 13 2,96 2,84

Arbejdsmoral og -holdning
(bestræber sig ihærdigt;
begejstring, præcision) 29 36 3 2,30 2,20

Menneskelige kvalifikationer
(samarbejdsevne, fremtoning,
omgængelighed) 9 15 33 3,79 3,49

Lederevner
(organisationssans, lære fra sig,
motivere andre, problemløsning) 1 2 54 5,16 5,33

Læse-, skrive- og regnefærdighed,
logisk tænkning 6 13 39 5,65 3,83

1) De 500 000 medlemmer af Natio-
nal Federation of Independent Busi-
ness (NFBI) blev opdelt efter beskæf-
tigelse og store firmaer sprunget over.
Lønnede ledere af  s tore akt ie -
selskabers filialer kan ikke blive med-
lemmer af NFIB, så prøven omfatter
ikke oplysninger om ansættelses-
resultaterne i store virksomheder med
mange filialer. Et firesiders spørge-
skema udsendtes til ca. 11 000 virk-
somheder og efter udsendelse af tre
påmindelser forelå der i alt 2 599 svar.
Undersøgelsen koncentrerede sig om
én bestemt stilling, nemlig den hvor-
til arbejdsgiveren havde ansat flest
folk i løbet af de sidste to eller tre år.

2) Efter en række almene spørgsmål
om stillingens art og de egenskaber,
der stilledes krav om ved stillingens
besættelse, skulle lederen udvælge to
personer, der var blevet ansat til den
pågældende stilling, og besvare alle
fremtidige spørgsmål med henvisning
til de samme to personer. Udvælge-
lsen fandt sted på grundlag af føl-
gende spørgsmål: “Tænk på den sid-
ste person Deres virksomhed ansatte
til den pågældende stilling (X) før
august 1986, uanset om den pågæl-
dende stadig er ansat i virksomhe-
den. Betegn denne person A. Den
person, der ansattes til stillingen X
umiddelbart før A, betegnes B. Undgå
at benytte genansatte i undersøge-
lsen.” Der indgik mere eller mindre
fuldstændige oplysninger om 1624
A- og 1403 B-personer.
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arbejdsmoral og menneskelige kvalifika-
tioner hang nøje sammen med  den rela-
tive globale vurdering af præstationerne
efter ca. et års ansættelse (den sorte søjle
i fig. 1). Arbejdsgivervurderingen af en
ansats almene færdigheder og lederevner
havde derimod ingen indflydelse på den
generelle vurdering af arbejdspræstatio-
nerne. Ved konstant befolkningsudvikling
og arbejdsgivervurdering af andre egen-
skaber skønnedes arbejdere, der ansås for
at have “meget bedre” faglige kvalifika-
tioner, at præstere 10,7 % mere efter et
års ansættelse.

Faglige kvalifikationers indflydelse på de
relative lønsatser er endnu mere slående.
Faglige kvalifikationer var det eneste,
der havde betydelig positiv indflydelse
på de relative lønsatser. Arbejdere, der
ansås for at være “meget bedre” med hen-
syn til faglige kvalifikationer, begyndte
med 12 % højere løn og tjente 14 % mere
efter et års tids ansættelse.

Almen kunnen havde ingen væsentlig
indflydelse på lønnen. Menneskelige
kvalifikationer heller ikke. Lederevner
havde en beskeden positiv indflydelse på
lønnen og til at begynde med også på
præstationerne, men ikke på præstatio-
nerne efter et års forløb. De to egenska-
ber, der havde størst indflydelse på præ-
stationerne efter et års forløb - arbejds-
moral og evne til at tilegne sig nye fag-
lige og arbejdsmæssige kvalifikationer -

havde tydelig negativ indflydelse på af-
lønningen (Bishop 1995).

Sammenhængen mellem arbejdser-
faring og arbejdspræstationer

En tredje måde til vurdering af de faglige
kvalifikationers betydning er at måle dem
direkte og dernæst undersøge deres sam-
menhæng med arbejdspræstationerne i
almindelighed. Interimsanalyser af i
hundredevis af empiriske gyldigheds-
studier har vist, at veludformede skrift-
lige prøver af arbejdserfaringen er gode
til at forudsige præstationerne i stillingen.
Dunnettes interimsanalyse (1972) af 262
faglige kompetencetests viste, at disses
gennemsnitlige grad af overensstemmelse
med arbejdsformændenes bedømmelse lå
0,51 % over alle andre forudsigelses-
redskaber, herunder prøver i almen
læse- og regnefærdighed. Vineberg og
Joyners interimsanalyse (1982) af militære
studier kom til lignende konklusioner.
Prøver til vurdering af arbejdserfaring er
også væsentligt bedre til forudsigelse af
de generelle præstationer i stillingen end
måling af de personlighedstræk, der knyt-
ter sig til god arbejdsmoral (Leatta Hough
1988).

Når skriftlige prøver i de faglige kvalifi-
kationer, der kræves for besættelse af en
stilling, konkurrerer med prøver i læsning
og regning af hensyn til den tilsynsføren-
des bedømmelse af præstationerne, er det
udelukkende de skriftlige prøver i faglig
kunnen, der siger noget, da prøverne i
læsning og regning intet siger. Hvis den
anslåede præstation for en prøve af en
stillings kritiske opgaver er målet for
stillingens præstationer, så er betakoeffi-
cienten for kvalifikationsprøven to til fire
gange større end betakoefficienten for en
kombination af grundlæggende færdighe-
der (Hunter 1983).

Sammenfattende kan det siges, at præsta-
tionerne i næsten alle stillinger direkte
hidrører fra arbejdsmoral og menneske-
lige egenskaber, som er generelle, og fra
kognitive kvalifikationer, der er typiske
for stillingen, beskæftigelsen eller bran-
chen, men derimod ikke fra læse-,
skrive- og regnefærdighed. Læse- og
regnefærdighed bidrager til produk-
tiviteten ved at gøre det lettere for den
ansatte at tilegne sig stillingstypiske
og direkte produktive færdigheder. Da

Figur 1: Forskellige kvalifikationers indflydelse på løn
og produktivitet

Faglige
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betydelige forbedringer af evnen til at
udføre arbejdet er nemmere at opnå
end tilsvarende fremskridt i læse- og
regnefærdighed, er beskæftigelses-
typisk uddannelse i høj grad ønskelig,
hvis det er sandsynligt, at eleven vil
udnytte sin kunnen til at arbejde i det
pågældende eller et dermed nært be-
slægtet fag.

Kvalifikationsforældelse
og uddannelsesbehov

Nu til dags forældes kvalifikationerne
hurtigere end tidligere. Men hvis man tror,
at det er ensbetydende med mindre be-
hov for erhvervsfaglig uddannelse, så
tager man grundigt fejl. Forældede faglige
kvalifikationer skal erstattes af nye faglige
kvalifikationer. Når kvalifikationerne for-
ældes hurtigere, må man også tilegne sig
nye kvalifikationer i hurtigere tempo. Det
medfører et større generelt behov for er-
hvervsuddannelse og ikke et mindre.

Kvalifikationsforældelse forekommer hyp-
pigst inden for områder, der er i hastig
udvikling som f.eks. edb. Det er da også
inden for disse, at kvalifikationsforbedring
honoreres bedst. Ansatte, der benytter
computer på deres arbejdsplads, får 10 %
højere løn end dem, der ikke gør det, selv
om branche og beskæftigelse er de
samme. Alan Krugers (1993) undersøgelse
om vikarbureauer viser, at de fleste tilby-
der gratis uddannelse i tekstbehandling
til dem, der søger midlertidigt kontorar-
bejde gennem bureau. Han konkluderer,
at “når vikarbureauer mener, at det kan
betale sig at give de anviste personer
edb-uddannelse, så er det tegn på, at der
er gode penge at tjene med edb-kvalifi-
kationer (1993, side 47).”

Hurtig kvalifikationsforældelse er ensbe-
tydende med en kort afskrivningsperiode,
men også med et beskedent udbud af ar-
bejdskraft med de nye kvalifikationer,
fordi de tidligere uddannede ikke har
disse. Derfor kan de, der har deltaget i
kursus i det sidste nye, tilbyde en man-
gelvare, og det honoreres godt. Arbejds-
markedet reagerer på den hurtighed, hvor-
med kvalifikationer forældes, ved at be-
tale mere for de nye kvalifikationer.

Personaleudskiftning og
tilskyndelser til at give ud-
dannelse

Imødekommer arbejdsgiverne fuldt ud
behovet for regelmæssig uddannelse?
Næppe. Hurtig udskiftning modvirker i høj
grad arbejdsgivernes lyst til at investere i
uddannelse. I Amerika er der i løbet af
de sidste 25 år sket en forøgelse af den
hastighed, hvormed arbejdskraften udskif-
tes, hvilket har gjort det dyrere for virk-
somhederne af uddanne folk. Den pro-
centvise andel af dem, der har været an-
sat i samme virksomhed i mindre end 25
måneder, steg fra 28 % i 1968 til 40 % i
1978, og den har holdt sig på et højt ni-
veau lige siden. Mænds gennemsnitlige
ansættelsestid faldt med 5 % fra 1963 til
1981 (ved konstant aldersfordeling) og
faldt herefter yderligere med 8 % fra 1983
til 1987 (Bishop 1995).

The Economist nævner den høje udskift-
ningsprocent som berettigelse for at skære
ned på skolernes erhvervsforberedelse.
Igen i dette tilfælde har bladet taget grun-
digt fejl. Samfundets udbytte af erhvervs-
uddannelserne påvirkes af ændringerne
i beskæftigelsen, ikke af udskiftningen
på arbejdspladserne. Beskæftigelses-
mobiliteten i USA er gået i den modsatte
retning af arbejdspladsmobil i teten.
Beskæftigelsesmobiliteten faldt med 13 %
til 20 % fra 1978 til 1987 (Markey og Parks
1989), hvilket har forøget samfundets
udbytte af erhvervsudannelserne. Den
større personaleudskiftning har formind-
sket arbejdsgivernes interesse for at fi-
nansiere uddannelse, og derfor har be-
hovet for skolernes erhvervsuddannelse
aldrig være større end nu.

Burde skolerne ophøre
med at tilbyde uddannelse
i beskæftigelsesspecifikke
kvalifikationer?

Amerikanske arbejdere ville være bedre
stillet, hvis arbejdsgiverne overtog en
større del af skolernes erhvervsuddan-
nelse. Når arbejdsgivere uddanner, har
uddannelsesudgifterne tendens til at falde
og præstationsforbedringerne tendens til
at blive store og omgående. Der er stor

“... præstationerne (hidrø-
rer) i næsten alle stillinger
direkte (...) fra arbejds-
moral og menneskelige
egenskaber, som er gene-
relle, og fra kognitive kva-
lifikationer, der er typiske
for stil lingen, beskæfti-
gelsen eller branchen, men
ikke fra læse-, skrive- og
regnefærdighed.”
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sandsynlighed for, at den uddannede vil
udnytte uddannelsen på sin arbejdsplads
og blive honoreret derfor. Tilskyndelserne
til at holde udgifterne nede (herunder
lønnen i uddannelsestiden), til at vælge
effektive uddannere og uddannelses-
strategier samt til at tilegne sig det nye
stof er omfattende og velafstemte.

Størstedelen af udgifterne til uddannel-
serne i arbejdsgivernes regi afholdes af
arbejdsgiverne selv; ikke af de ansatte i
form af lavere løn under uddannelsen
(Bishop 1994). Alligevel opnår deltagerne
betydelige lønforbedringer efter en sådan
uddannelse. Denne uddannelse er en vir-
kelig stor fordel for den ansatte. Summen
af uddannelsesudbyttet for arbejdsgivere,
arbejdstagere og samfundet i det hele
taget er ret betydelig i forhold til de so-
ciale udgifter (Bishop 1995).

Problemet med uddannelsen på virk-
somhederne er, at der er for lidt af
den. Den, der drager størst fordel af ud-
dannelsen - den ansatte - får tit for lidt
oplysning om omkostninger og udbytte,
manglende ressourcer og den adgang til
kapitalmarkederne, som er nødvendig for
at betale for den. Arbejdsgiverne betaler
størsteparten af udgifterne til den uddan-
nelse, der gives på arbejdspladserne; men
en stor del af udbyttet af denne uddan-
nelse kommer andre til gode - nemlig ar-
bejdstageren og dennes fremtidige ar-
bejdsgivere (Bishop 1994). Da deltagerne
sædvanligvis får løn under uddannelsen,
og der hyppigt er lige så mange uddan-
nere, som der er deltagere, bliver omkost-
ningerne pr. uddannelsestime meget høje.
Det høje omkostningsniveau skyldes også
tit, at de fleste arbejdsgivere er for små til
at opnå besparelser ved at give speciali-
seret uddannelse i større stil. I alminde-
lighed ydes der heller ingen offentlig
støtte til den uddannelse, arbejdsgiverne
præsterer.

Da udgiften for hver times erhvervsud-
dannelse, der ydes, er meget høj for ar-
bejdsgiverne, prøver de ganske naturligt
på at få andre - skoler eller andre arbejds-
givere - til at påtage sig opgaven. De fo-
retrækker at ansætte allerede uddannede
arbejdere med erfaring. Kan de ikke finde
denne arbejdskraft, antager de pårørende
eller venner og bekendte til uddannelses-
pladserne for at reducere udskiftningen
og opfylde deres familiære forpligtelser.

Det er selvfølgelig ensbetydende med, at
unge mennesker,  der ikke t i lhører
samfundskredse, der omfatter indehavere
eller ledere af små og mellemstore virk-
somheder, er ude af stand til at få foden
indenfor. Da udgifterne er høje og
personaleudskiftningen stor, følger de fle-
ste amerikanske arbejdsgivere den stra-
tegi kun i strengt fornødent omfang at
uddanne i det, der skal til for at klare det
pågældende arbejde. Uddannelse iværk-
sættes kun, når det kan påregnes, at den
giver hurtigt og meget stort udbytte.

Når arbejdsgiverne beslutter sig til at in-
vestere i uddannelse, sammenligner de de
udgifter, de påtager sig, med den øgede
produktivitet hos de arbejdere, der for-
ventes at forblive på virksomheden. For-
delene deraf for andre arbejdsgivere el-
ler for arbejdstageren tæller ikke med i
beregningen. Det uvægerlige resultat deraf
bliver (ud fra et samfundssynspunkt), at
virksomhederne investerer for lidt i ud-
dannelse til forbedring af de almene fær-
digheder.

Hvad ville der ske, hvis uddannelse på
skoler afskaffedes?

Hvis skolerne trak sig tilbage fra det er-
hvervsrettede uddannelsesmarked, ville
arbejdsgiverne stå som eneleverandører
af egentlig erhvervsuddannelse. Da
afgangsprocenten er høj i de fleste ame-
rikanske virksomheder, vil arbejdsgiverne
ikke påtage sig denne opgave uden en
eller anden form for tilskyndelse. Staten
kunne give uddannelsesstøtte, men en
sådan ordning ville blive vanskelig at for-
valte og sandsynligvis komme til at koste
endnu mere end den nuværende erhvervs-
uddannelse på skoler. Uden omfattende
støtte til virksomhedernes uddannelse, vil
der blive mangel på faglært arbejdskraft,
og faglige kvalifikationer, der tidligere
erhvervedes på skole, vil blive honoreret
med højere løn. Uden umiddelbart anven-
delige kvalifikationer vil skoledimitten-
derne få svært ved at finde arbejde og
følgelig blive tvunget til at acceptere la-
vere lønninger. Nogle arbejdsgivere vil da
gå over til at bruge mindre kvalificeret
arbejdskraft i stedet for faglært, som er
blevet for dyr, og dermed vil kvaliteten
af deres varer eller tjenesteydelser forrin-
ges. Andre igen vil gå over til at bruge
maskiner i stedet for personale, eller de
vil få arbejdere i lavtlønslande til at ud-

“Den større personale-
udskiftning har formind-
sket arbejdsgivernes inter-
esse for at finansiere ud-
dannelse, og derfor har be-
hovet for skolernes er-
hvervsuddannelse aldrig
være større end nu.”
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føre det (f.eks. er mange amerikanske
virksomheder gået over t i l  at  lade
edb-programmer lave af deres egne filia-
ler i Bulgarien, Rusland og Indien). Må-
ske vil knapheden på faglært arbejdskraft
blive så alvorlig og lønforskellen mellem
ufaglærte og faglærte så stor, at arbejds-
giverne vil mene, at det nu er blevet
lønnende for dem at give erhvervsuddan-
nelse. Men under disse omstændigheder
vil samfundet have færre faglærte arbej-
dere, en lavere levestandard og en mere
ulige indkomstfordeling.

Resumé: Eksemplet i The Economist er
snarere lavet for almen end for erhvervs-
rettet uddannelse på a priori-grundlag. A
priori-argumentet er imidlertid ikke over-
bevisende. I samfund med stor arbejds-
pladsudskiftning som USA kan arbejdsgi-
verne ikke forventes at ville påtage sig
alle udgifterne til erhvervsuddannelse.
Skoler af forskellig art må nødvendigvis
udgøre en del af erhvervsuddannelses-
systemet.

Men det er ikke nogen nem opgave at
udvikle et effektivt erhvervsuddannelses-
system. Kvalifikationernes hurtige foræl-
delse gør det vanskeligere at holde læse-
planer, materiel og lærerpersonale på
højde med den nyeste udvikling. Efter
afsluttet uddannelse kan (eller vil) dimit-
tenderne hyppigt ikke arbejde inden for
det fag, de har uddannet sig til. Det er
åbenbart den pris, man må betale for at
lade deltagerne selv vælge hvilket fag, de
ønsker at uddanne sig til frem for at lade
arbejdgiverne vælge, hvem der skal ud-
dannes, som det forekommer inden for
visse lærlingesystemer. Er prisen derfor
for høj? Hvor gode er de amerikanske
erhvervsuddannelsesprogrammer som for-
beredelse af unge til faglært arbejde? Og
i særdeleshed: Hvor gode er de for ud-
satte unge?

Hvor effektive er de ameri-
kanske erhvervsskoler og
tekniske skoler/colleges?

Hvad har forskningsresultaterne lært os
om amerikansk erhvervsuddannelses ef-
fektivitet? Sammenfatningen af forsknings-
arbejdet på området  er formuleret som
otte spørgsmål. Disse spørgsmål med til-
hørende svar følger nedenfor:

a) Mindsker erhvervsforberedelse på
high school (9. til 12. skoleår) antal-
let af dropouts blandt udsatte unge?

JA. Kuliks litteraturgennemgang (1994)
kommer til det resultat, at muligheden for
at få erhvervsuddannelse mindsker antal-
let af elever, der forlader skolen uden af-
sluttende eksamen.

b) Hvor store er de økonomiske for-
dele af erhvervsuddannelse efter
sekundærtrinnet?

I 1992 tjente 25- til 34-årige fuldtidsbe-
skæftigede med kort (toårig) erhvervsud-
dannelse fra 21 til 28 % mere end high
school-dimittender. Elever, der havde
nogle års college-undervisning bag sig,
men ingen eksamen, tjente fra 14 til 15 %
mere end high school-dimittender (1993-
tællingen fra US Bureau of the Census,
tabel 30). Den procentvise betydning var
generelt større for farvede og kvinder end
for hvide mænd. 70 % af associate degrees
(kortvarige studier) og 98 % af andre
non-baccalaureate-diplomer (afsluttede
uddannelser på under tre år) var erhvervs-
rettede (NCES3) 1993, side 245). Personer,
der oplyser, at en toårig college-uddan-
nelse skaffede dem adgang til deres nu-
værende stilling, tjente i 1991 13 % mere
end andre med tilsvarende uddannelse,
ansættelse og arbejdserfaring (Bowers and
Swaim 1992).

c) Hvor stort er udbyttet af offentlige
erhvervsuddannelsesprogammer for
elever, der afbryder high school, og
for andre økonomisk dårligt stillede
unge?

Gode oplysninger om offentlige uddan-
nelsesprogrammers betydning for elever
under 22 år, der afbrød deres uddannelse,
hidrører fra studier af meget tilfældig-
hedspræget udformning. I den 21/2-årige
opfølgningsperiode tjente unge mænd,
der havde afsonet en straf forud for på-
begyndelsen af JTPA-uddannelsen4), 6 800
USD mindre end arrestanter, der vilkår-
ligt udpegedes til ikke at gennemgå JTPA-
uddannelsen. Tilskudsberettiget uddan-
nelse på arbejdspladsen formindskede
indkomsten for personer med uplettet
fortid med 578 USD for kvinder og 3 012
USD for mænd. Det eneste positive, der
kunne konstateres for JTPA-deltagere, var
en 9 %’s indtægtsstigning for kvinder, der

“Da udgifterne er høje og
personaleudskiftningen
stor, følger de fleste ameri-
kanske arbejdsgivere den
strategi kun i strengt fornø-
dent omfang at uddanne i
det, der skal til for at klare
det pågældende arbejde.”

“Kvalifikationernes hurtige
forældelse gør det vanske-
ligere at holde læseplaner,
materiel og lærerpersonale
på højde med den nyeste
udvikling.”

3) NCES: National Center for
Education Statistics
4) JTPA: Job Training Partnership
Act (1982)
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uddannedes på skole. Det brændemærke,
disse uddannelser har, er måske en af
grundene t i l  deres f iasko. Medens
JTPA-uddannelsen ikke er til gavn for de
unge, så er den meget nyttig for voksne.
For voksne var den almindeligvis tjent ind
på under to år. Blandt de offentlige pro-
grammer, der skal give deltagerne en ny
chance, er det de ordninger, der koncen-
trerer sig om undervisning i erhvervs-
specifikke kvalifikationer (eventuel under-
visning i almene fag integreres i erhvervs-
uddannelsen) med stærk tilknytning til ar-
bejdsmarkedet, der har den bedste virk-
ning.

d) Hvor store er de økonomiske for-
dele af erhvervsuddannelse på sekun-
dærtrinnet?

Elever, der har deltaget i erhvervs-
forberedelse under skolegangen på
sekundærtrinnet, får ikke så god løn som
dem, der har afsluttet fuld eller kortvarig
erhvervsuddannelse efter skolegangen.
Ikke desto mindre tjener de væsentligt
mere end andre high school-dimittender,
der ikke fortsætter på college. Altonji (1988)
konstaterede, at fire fagspecifikke tekni-
ske fag i stedet for nogle boglige fag gav
5 - 10 % højere løn. Kang og Bishop (1989)
konstaterede, at mænd, der i 1981 et år
efter deres eksamen gennemgik fire fag-
typiske tekniske kursus, tjente fra 21 til
35 % mere end dem, der udelukkende fik
undervisning i boglige fag. Unge kvinder,
der havde gennemgået fire handels- og
kontorkursus, tjente 40 % mere. Fordelene
ved erhvervsrettet undervisning på high
school bliver mindre med tiden. Spansk-
talende indvandrere får større udbytte af
deres erhvervsuddannelse end farvede og
ikke-spansktalende hvide indvandrere
(Campbell et al. 1986). Det faktum, at er-
hvervsrettet undervisning på high school
giver gode resultater for en aldersgruppe,
der ikke har mulighed for at benytte pro-
grammer, der skal give en ny chance, viser,
at man først og fremmest bør arbejde på
at holde undervisningsmæssigt dårligt stil-
lede unge i skolen, hvor de kan nyde godt
af den almindelige erhvervsforberedelse.

e) Er udbyttet af erhvervsuddannelse
afhængigt af, om man får et arbejde,
der svarer til uddannelsen?

JA. De to undersøgelser (Campbell m.fl.
1986, Rumberger og Daymont 1982), der

har beskæftiget sig med emnet, har begge
vist, at den økonomiske fordel er lig nul,
hvis man ikke får en stilling, der svarer til
uddannelsen. Virkningen var særligt ud-
præget for dem, der fik beskæftigelse in-
den for det felt, som de havde uddannet
sig til, og dernæst forblev i stillingen.
Campbell et al. (1987) konstaterede, at
dimittender fra erhvervsuddannelser på
high school, der efter skolen brugte al
deres tid inden for det område, som de
havde uddannet sig til, tjente 31 % mere
end dem, der aldrig fik et arbejde, der
svarede til deres uddannelse. Uddannel-
ser for butiksekspedienter udgjorde und-
tagelsen fra denne regel. Dimittender fra
uddannelser inden for distribution fik
mindre i løn, hvis de fik en til uddannel-
sen svarende sælgerstilling. En stor del af
fordelene ved erhvervsuddannelse ligger
i den adgang, uddannelsen giver til bedre
aflønnede stillinger. Det indebærer, at
skolerne ikke bør uddanne elever til lavt-
lønnede, lavtkvalificerede stillinger, selv
om der er stor sikkerhed for, at eleverne
efter afsluttet uddannelse kan få arbejde
inden for det pågældende fag.

f) I hvilket omfang udnytter arbejds-
markedet de i skolen erhvervede fag-
lige kvalifikationer?

43 % af dem, der havde arbejde efter at
have afsluttet to eller flere erhvervs-
uddannelseskursus inden for et bestemt
område, havde på interviewtidspunktet
(1985) arbejde, der svarede til uddannel-
sen (Campbell et al. 1987). Mangum og
Ball (1986) konstaterede ved benyttelse
af en tilsvarende procedure til at sammen-
holde uddannelse og beskæftigelse, at de
post-sekundære uddannelsesinstitutioner
kun opnåede en anelse bedre resultater.
Andelen af mandlige (tilsvarende tal for
kvinder i parentes) dimittender, der op-
nåede mindst én stilling på et med ud-
dannelsen beslægtet område, udgjorde 52
(61) % for tekniske skoler, 22 (55) % for
private handelsskoler, (59) % for syge-
plejeskoler og 47 % for militærpersoner,
der afsluttede deres tjenestetid. Virksom-
hedernes uddannelse blev udnyttet bedre:
85 (82) % for virksomhedsuddannelse og
71 % for elevuddannelse. Ordninger som
den tyske lærlingeuddannelse er også
bedre egnet til at føre til en beskæftigelse,
der svarer til uddannelsen. Et halvt år ef-
ter uddannelsens afslutning havde 68 %
af personer med civil ansættelse arbejde

“Hvad har forskningsresul-
taterne lært os om ameri-
kansk erhvervsuddannel-
ses effektivitet?”
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inden for det felt, hvortil de var uddan-
net (langt snævrere defineret) (Bundes-
institut für Berufsbildung 1986). Disse
resultater viser, at uddannelsessamarbejde
mellem virksomheder og skoler udgør et
middel til forbedring af mulighederne for
anvisning af en beskæftigelse, der svarer
til uddannelsen. Forbedret karriere-
vejledning, tilbud om uddannelse inden
for ekspanderende fag og højnelse af
uddannelsernes kvalitet og relevans er
andre midler til forbedring af mulighe-
derne for at opnå en stilling, der svarer
til uddannelsen.

g) Medfører skoleuddannelse i er-
hvervsrettede fag forringelse af resul-
taterne i de almene fag?

Ved afslutningen af high school er der
forskel på resultaterne hos elever, der har
valgt erhvervsrettede fag, og elever, der
har valgt almene fag. En stor del af for-
skellen bestod imidlertid allerede forud
for påbegyndelsen af erhvervsuddan-
nelsen (Kulik 1994). Elever, der har pro-
blemer med de almene fag, vælger ofte
erhvervsrettede fag, fordi undervisningen
i disse foregår i andre omgivelser og ben-
ytter andre undervisningsmetoder. Kulik
(1994)  konkluderede, at “80 % af forsk-
ellen i eksamensresultater mellem elever
fra den boglige og den erhvervsrettede
uddannelse ved afslutningen af high
school skyldes forskellen i egnethed/be-
gavelse hos de elever, der vælger de re-
spektive uddannelser (side 47).” Afgø-
rende for tilegnelsen er den valgte un-
dervisnings strenghed, men ikke det sam-
lede antal timer i almene fag eller det sam-
lede antal timer, der tilbringes i skole-
bygningen i løbet af et år. Erhvervsfaglige
elever lærer mindre regning og naturvi-
denskab end mange boglige elever, pri-
mært fordi de vælger mindre krævende
almene fag, men ikke fordi de vælger
færre almene fag.

h) Hvor mange erhvervsrettede fag bør
vælges af high school-elever, der ikke
ønsker at gå fire år på college?

Amerikansk erhvervsuddannelse er mo-
dulopbygget. På high schools svarer det
grundlæggende modul almindeligvis til et
skoleår på omkring 150 undervisningsti-
mer i klasselokale eller på værksted. Ele-
verne behøver ikke at afslutte et komplet
program på fire eller flere erhvervsrettede

fag for at få den beskæftigelsesspecifikke
undervisning. Blandt de dimittender, der
ikke gik på college, tjente elever, der kun
valgte to erhvervsrettede fag under den
højere sekundærundervisning, 36 % mere
året efter de havde forladt skolen end
dem, der ikke valgte sådanne fag. Elever
med fire erhvervsrettede fag tjente 16 %
mere end dem med kun to, og elever med
seks erhvervsrettede fag eller mere tjente
6 % mere end dem med fire (Kang og
Bishop 1989). Disse resultater viser, a) at
praktisk talt alle elever, der ikke har kon-
krete planer om at tage fuldtids college-
uddannelse, bør vælge i hvert fald to (fire
ser ud til at være bedst) erhvervsrettede
fag inden afgangen fra skolen, og b) at
erhvervsfaglige elever bør advares imod
at vælge alt for mange erhvervsrettede fag
på high school. For de fags vedkom-
mende, der kræver over 600 undervis-
ningstimer i klasselokale eller på værk-
sted for at eleven kan opnå den ønskede
færdighed, vil det normalt være påkræ-
vet at gennemgå en teknisk forberedelses-
undervisning, der integrerer high school-
undervisning i et post-sekundært program.

Resumé

Behovet for kunnen og viden eksplode-
rer, og nye kvalifikationer dukker op hver
eneste dag. Vi er blevet helt afhængige af
andres sagkundskab. Som følge af denne
afhængighed er vi villige til at betale gode
lønninger til dem, der er i besiddelse af
de kvalifikationer og den sagkundskab,
vi selv mangler. Hvor meget, der betales
for kvalifikationerne, bestemmes af ud-
bud og efterspørgsel. Kvalifikationer, der
er rigeligt af, honoreres tilsyneladende
ikke så godt. Kvalifikationer, der er knap-
hed på, honoreres godt. Bedst honoreres
nye kvalifikationer, der kendetegnes ved
stigende efterspørgsel.

Størstedelen af éns uddannelse gælder til-
egnelse af almene færdigheder som læs-
ning, skrivning og regning, som der er
rigt udbud af. Men udvikling af disse fær-
digheder gør ingen til en højt kvalificeret
arbejdstager og giver ingen garanti for
vellønnet beskæftigelse. Som Emerson
siger: Det man lærer på colleges og i
skoler er ikke uddannelse i sig selv,
men midler til at uddanne sig. Denne
almenviden er værktøjet til opdyrkning af
mindre udbredte kvalifikationer og sag-

“... man (bør) først og frem-
mest (. . .) arbejde på at
holde undervisningsmæs-
sigt dårligt stillede unge i
skolen, hvor de kan nyde
godt af den almindelige
erhvervsforberedelse.”

“... skolerne (bør) ikke ud-
danne elever til lavtlønnede,
lavtkvalificerede stillinger,
selv om der er stor sikker-
hed for, at eleverne efter
afsluttet uddannelse kan få
arbejde inden for det på-
gældende fag.”
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kundskab, som er bestemmende for præ-
stationerne i bestemte stillinger, og som
følgelig honoreres på arbejdsmarkedet.
Det er uklogt at bruge hele sin uddan-
nelsestid på at lære noget, som alle og
enhver kan i forvejen. Man skal vælge
et fag, som ligger til én, som er efter-
spurgt på arbejdsmarkedet, og så dyg-
tiggøre sig inden for dette specielle
felt. Sagkundskab og dygtighed er
umulige uden specialisering.

Da de enkelte mennesker ikke kan
opnå stor dygtighed uden at speciali-
sere sig, bliver et uddannelsessystem,
der ikke omfatter specialisering og
ikke tilskynder dertil, en hindring for
virkelig fremragende dygtighed. Folk
har forskellige interesser, forskellige for-
mer for begavelse og forskellige måder
at lære på. Tilsvarende er arbejdsmarke-
det forskelligartet med hensyn til efter-
spørgsel efter kvalifikationer og bega-
velse. Én og samme højere sekun-
dærundervisning for alle må nødvendig-
vis være uegnet for størsteparten af elev-
erne.

Erhvervsmæssig kunnen og viden er ku-
mulativ og hierarkisk, på samme måde
som matematik og naturvidenskab er ku-
mulativ og hierarkisk. Alle må begynde

med at tilegne sig erhvervsmæssig kun-
nen og viden fra bunden og så arbejde
sig op. Informationsteknologi og højty-
dende systemer tvinger arbejdstagerne til
at erhverve nye kvalifikationer, men disse
vil som regel føje sig til de hidtidige kva-
lifikationer og ikke træde i stedet for disse.
Selv om det er lettere at lære noget nyt,
hvis almenkundskaberne er gode, så er
det endnu vigtigere at have forudsætnin-
ger som arbejdserfaring og faglige kvali-
fikationer. På et eller andet tidspunkt må
ethvert menneske begynde på at opbygge
sit faglige kvalifikationsgrundlag. Da det
store flertal af unge ikke har en onkel,
der er villig til at ansætte dem til oplæ-
ring i en vellønnet stilling, bør opbygnin-
gen af dette kvalifikationsgrundlag påbe-
gyndes, mindst to år før eleven påtænker
at forlade skolen.

Udsatte elever, der ikke interesserer sig
for de almindelige skolefag og klarer sig
dårligt i dem, bør hverken tvinges eller
rådes til at overfylde deres skema med
almene fag i de sidste år af high school.
Da de sandsynligvis ikke kan bestå en
afsluttende eksamen og måske bliver nød-
saget til at forlade skolen uden en sådan,
bør de rådes til at opbygge førnævnte
erhvervsfaglige kvalifikationsgrundlag,
medens de endnu går i skole.

“... udvikling af disse (al-
mene) færdigheder gør in-
gen til en højt kvalificeret
arbejdstager og giver ingen
garanti for vellønnet be-
skæftigelse.”

“Én og samme højere
sekundærundervisning for
alle må nødvendigvis være
uegnet for størsteparten af
eleverne.”

Dette korte indlæg resumerer forskningsarbejde, der har modtaget støtte fra mange sider. Blandt andre
kan nævnes: Tilskud til Cornell’s Program on Youth and Work fra Pew Charitable Trust, tilskud til Center
on the Educational Quality of the Workforce, autorisation nr. R 117 Q 00011-91, som forvaltes af Office of
Educational Research and Improvement, USA’s undervisningsministerium, tilskud til National Center for
Research in Vocational Education ved Ohio State University fra USA’s undervisningsministerium, tilskud
fra Cornell’s Center for Advanced Human Resource Studies og fra et tilskud til Cornell fra National Asso-
ciation of State Directors of Vocational Technical Education Corsortium. De i rapporten indeholdte resul-
tater og synspunkter afspejler hverken holdningen eller politikken i Office of Educational Research and
Improvement og i det amerikanske undervisningsministerium. Dokumentet er hverken formelt gennem-
gået eller godkendt af ILR School’s fakultet. Det har til formål i sin oprindelige form at stille forsknings-,
konference- og projektresultater til rådighed for andre, der er interesseret i forvaltning af menneskelige
ressourcer, for at tilskynde til debat og fremsættelse af forslag.

John Bishop
Cornell University
Center on the Educational Quality of
the Workforce e
Cornell’s Program on Youth and Work
og
Center for Advanced Human Resource
Studies
New York State School of Industrial
and Labor Relations (ILR)
Cornell University
Ithaca, NY 14853-0952
607/255-2742
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redes et forum, en institutionel ramme,
som uden at benægte betydningen af de
europæiske staters sociopolitiske virkelig-
hed og legitimitet åbnede mulighed for
at analysere deres problemer i et bredere
perspektiv.

Udvikling af rammerne og
målene for det europæiske
uddannelsessamarbejde

For helt at forstå betydningen af projek-
tet “Livslang uddannelse” er det nødven-
digt først at se på udviklingen i uddannel-
sessamarbejdet i Europa siden slutningen
af den anden verdenskrig.

For det første må vi huske på, at Europa-
rådet oprettedes i 1949, dvs. i den umid-
delbare efterkrigstid. “Europa-Kongres-
sen” i Haag i 1948**) fastsatte to hoved-
målsætninger for denne organisation, som
udtrykte de deltagende regeringers inter-
esser og bekymringer, men også spørgs-
mål, som optog de politiske, sociale, kul-
turelle og økonomiske aktører, som del-
tog uformelt, men hvis deltagelse var af
stor politisk betydning.

Det drejede sig først og fremmest om at
etablere et forum, en ramme for forhand-
linger og fredeligt samarbejde mellem de
genforsonede europæiske stater.

Men at en stat er europæisk, er ikke nok
til at kvalificere den til at blive medlem,
da organisationen også har en anden
målsætning, nemlig at fremme forsvaret
for og udviklingen af de grundlæggende
demokratiske værdier og retsstats- og
menneskerettighedsprincipperne, som
1930’erne og den anden verdenskrig
havde vist ikke var noget selvfølgeligt,
men værdier, som til stadighed skulle for-
svares og fremmes gennem en energisk
og systematisk indsats ikke alene på det
juridiske plan, men også på det kulturelle
og uddannelsesmæssige.

Det er sammenhængen mellem disse to
målsætninger, der giver Europarådet dets

Europarådets projekt
“Livslang uddannelse”
I perioden 1967-1979 undergik to koncep-
ter en radikal forandringsproces:

1. Konceptet uddannelsessystem for så
vidt angår mål, placering i forhold til den
samfundsmæssige virkelighed, strukturer,
metoder og fordeling af de sociale
aktørers rolle heri.

2. Det europæiske samarbejdes mål og
metoder på det uddannelsespolitiske
område.

A priori kunne det forekomme, at disse
to områder - nye retningslinjer for
uddannelsespolitikkerne og betingelserne
for det europæiske samarbejde - havde
meget lidt med hinanden at gøre og der-
for burde analyseres hver for sig som to
uafhængige refleksionsfelter, eller som to
områder, som kun tilfældigt berørte hin-
anden.

Sådan forholder det sig imidlertid ikke,
da der er tale om en subtil dialektik; ka-
rakteren af de udfordringer, som koncep-
tet livslang uddannelse tilsigtede at imø-
degå, krævede en mere vidtspændende
tilgang, en mere åben tankegang og en
analyse af de mest markante tendenser i
det (eller de) europæiske samfund. En
sådan approach krævede, at der etable-

Jean-Pierre
Titz

Ekspeditionssekretær
ved Europarådet
Direktoratet for

Undervisning, Kultur
og Sport

I 1970 udgav Europarådet en samling bestående af femten studier under
titlen “Livslang uddannelse”1. Den er resultatet af et refleksionsarbejde,
der siden 1967 er foregået inden for rammerne af Rådet for Kulturelt Sam-
arbejde *). I 1981 publiceredes en tekst under titlen “Bidrag til udvikling af
en ny uddannelsespolitik”, som genoptager de tre hovedtekster, der var
udarbejdet inden for rammerne af projektet “Livslang uddannelse”2. Dette
projekt gennemførtes i perioden 1972-1979 af en styringsgruppe under
Bertrand Schwartz’ ledelse og afsluttedes formelt i juni 1979 med et syntese-
symposium i Siena.
Siden da har en række projekter - hovedsagelig inden for voksenuddan-
nelse - på grundlag af principperne og basiskoncepterne i livslang uddan-
nelse - arbejdet med at omsætte dem til uddannelsesstrategier tilpasset
den sociale, økonomiske og kulturelle udvikling i de lande, der har under-
tegnet Den Europæiske Kulturkonvention. Man finder en detaljeret ana-
lyse af hele denne approach i værket “Voksenuddannelse - et fremtids-
orienteret tiltag fra Europarådets side - etaperne i et projekt (1960-1993)”,
redigeret af Gérald Bogard (Les Editions du Conseil de l’Europe, 1994,
Strasbourg).

1) Education Permanente, Europa-
rådet, Strasbourg, 1970

2) Contribution au développement
d’une nouvelle politique d’éducation.
Europarådet, Strasbourg, 1981.

Redaktionel note:

*) Rådet for Kulturelt Samarbejde va-
retager forvaltningen af Europarådets
aktiviteter på uddannelses- og kultur-
området. Fire ekspertkomitéer -
Uddannelseskomitéen, Komitéen for
Videregående Uddannelser og Forsk-
ning, Kulturkomitéen og Komitéen for
Bevarelse af Kulturarven - bistår det
med løsningen af de opgaver, der er
fastsat i Den Europæiske Kultur-
konvention. Rådet for Kulturelt Sam-
arbejde opretholder tætte arbejds-
forbindelser  med fagminis ter-
konferencerne inden for uddannelse,
kultur og bevarelse af kulturarven.
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historiske og politiske særtræk inden for
det europæiske samarbejde ved siden af
de øvrige institutioner, der efterfølgende
blev oprettet (eller for OEEC’s vedkom-
mende - det, der nu hedder OECD - lige
før).

Det er således ikke en tilfældighed, at
uddannelse og kultur figurerer i organi-
sationens aktivitetsprogram lige fra begyn-
delsen af 1950’erne. Den Europæiske
Kulturkonvention blev undertegnet i de-
cember 1954 og er også nu, fyrre år efter,
retsgrundlaget for organisationens indsats
på dette område.

Målene for samarbejdet på uddannelses-
området og de anvendte metoder er i
bemærkelsesværdig grad tilpasset det eu-
ropæiske samfunds udvikling og priori-
terede mål.

1950’erne var især præget af aktiviteter
vedrørende historieundervisningen og be-
kæmpelse af stereotyper, fordomme og
manglende gensidigt kendskab i under-
visningsmaterialerne. Det skal bemærkes,
at disse arbejder er blevet genstand for
fornyet interesse siden de mellem- og øst-
europæiske landes tiltrædelse fra og med
1989.

I begyndelsen af 1960’erne udvidedes
arbejdsfeltet til at omfatte udvikling af
programmer til gensidig informering om
de nationale uddannelsessystemers sær-
træk og strukturer.

Denne form for samarbejde - af informa-
tiv og i bedste fald af komparativ art -
som udmøntedes i udgivelse af deskriptive
monografier, svarer sandsynligvis til en
sociologisk realitet: den relativt funktio-
nelle ligevægt mellem den samfundsmæs-
sige efterspørgsel og metoder, strukturer
og målsætninger i nationalstaternes eta-
blerede uddannelsessystemer.

Projektet “Livslang uddannelse” opstod i
en ny kontekst, hvor udviklingen tog fart
- de gyldne tressere.

De, der husker de prognoser og teser om
industrisamfundet, som udvikledes i slut-
ningen af tresserne, vil umiddelbart kunne
forstå, at udviklingen af de overordnede
tendenser i alle de vesteuropæiske sam-
fund i denne periode fik betydelige føl-
ger for uddannelsespolitikkerne, som i

overensstemmelse hermed ikke afviste,
men udvidede det nationale grundlag for
den uddannelsespolitiske refleksion.

Det var i denne kontekst, at uddannelses-
samarbejdet, der hidtil udelukkende
havde været baseret på informations-
udveksling, erstattedes af et nyt sam-
arbejdskoncept.

Hvad kunne samarbejdet
baseres på?

Begivenhederne i 1968 var, selv om de
antog forskellig form i de forskellige
lande, udtryk for en radikal ubalance
mellem uddannelsessystemerne og den
samfundsmæssige efterspørgsel, der un-
dergik en hastig forandring, uden at de
indholdsmæssige aspekter var præcist
defineret - og uforudsigelighed var i øv-
rigt et alment anerkendt princip på da-
værende tidspunkt.

Hvordan kunne man forestille sig en gen-
nemgribende uddannelsesreform, hvis
nødvendighed efter 1968 var almindelig
anerkendt - der ikke bestod i det, den
netop ikke skulle være, nemlig en tilpas-
ning af det eksisterende system til en si-
tuation præget af radikale samfunds-
ændringer.

Det var således nødvendigt at udforme
reformer uden præcist at vide, hvad mål-
ene på mellemlang og lang sigt bestod i,
for så vidt som den samfundsmæssige
udvikling og efterspørgsel syntes at føre
ind i et terra incognita med yderst uklare
konturer.

Mange uddannelsespolitiske planlæggere,
beslutningstagere og forskere begyndte
derfor at rette blikket mod andre inspira-
tionskilder end de traditionelle nationale
referencer.

Det gjaldt da om at udnytte andre landes
historiske erfaringer, andre uddannelses-
politiske koncepter og resultaterne af for-
søg gennemført forskellige steder for at
hente inspiration til de nødvendige refor-
mer af uddannelsessystemerne.

Således tog konceptet, principperne og
filosofien om livslang uddannelse form -
og det for første gang inden for en euro-
pæisk organisation:

“Projektet “Livslang uddan-
nelse” opstod i en ny kon-
tekst, hvor udviklingen tog
fart - de gyldne tressere.”

“Begivenhederne i 1968 var,
selv om de antog forskellig
form i de forskellige lande,
udtryk for en radikal uba-
lance mellem uddannelses-
systemerne og den sam-
fundsmæssige efterspørg-
sel, der undergik en hastig
forandring, uden at de
indholdsmæssige aspekter
var præcist defineret (...)”

Redaktionelle noter:

* * )  Den Europæiske Kultur-
konvention blev åbnet for underteg-
nelse i 1954, såvel for Europarådets
medlemsstater som for europæiske
ikke-medlemmer, hvorved de sidst-
nævnte fik mulighed for at deltage i
Organisationens aktiviteter inden for
uddannelse, kultur, kulturarv og sport.
Indtil nu har 44 stater tilsluttet sig Den
Europæiske Kulturkonvention.

***) Haag-Kongressen, også kaldet
“Europa-Kongressen”, der afholdtes
den 7.-10. maj 1948 med 800 delta-
gere fra forskellige kredse, var tilret-
telagt af organisationer, der arbejdede
på en tættere forening af europæiske
stater. Denne kongres betragtes som
en af de første milepæle i den euro-
pæiske opbygning.
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❏ en meget stor europæisk gruppe be-
stående af nationale eksperter samarbej-
dede permanent inden for en tiårsperiode;

❏ på grundlag af analyser i marken af
flere dusin pilotprojekter, ikke alene in-
den for voksenuddannelsen, men inden
for alle uddannelsessektorer;

❏ på et ikke styrende, men vejledende
grundlag. Der var ikke tale om at udforme
en overnational reform men om at sam-
menstille og om muligt skabe sammen-
hæng i de forskellige landes resultater,
forsøg, spørgsmål og konklusioner.

Denne konciperingsproces var selvfølge-
lig ikke lineær og konfliktløs. Selve nød-
vendigheden af at udforme et koncept er
blevet anfægtet af dem, der foretrak en
rent empirisk fremgangsmåde.

Som det fremgår af de endelige dokumen-
ter, navnlig af Siena-programmet, der ud-
arbejdedes på symposiet som afslutning
på projektet, er konceptet livslang uddan-
nelse ikke desto mindre en mellemstats-
lig europæisk konstruktion, og, så vidt vi
ved, det første eksempel på en sådan.

Indlysende nok bærer konceptet, hvad
angår graden af sammenhæng og præci-
sering af visse definitioner og i endnu
højere grad hvad angår de forskellige
nationale opfølgningsforanstaltninger,
præg af de betingelser, hvorunder det er
produceret og af de mangeartede referen-
cerammer og værdisystemer, som arbejds-
gruppens medlemmer var bærere af.

Konceptet livslang uddan-
nelse som ramme for re-
former af uddannelses-
systemerne

Ved læsning af syntesedokumentet fra
symposiet i Siena fremgår det klart, at det
på én gang er et resultat af bestræbelser
på at etablere en sammenhængende ny
uddannelsespolitik, og at det er modsæt-
ningsfyldt.

Vi må huske på, at i starten, i slutningen
af tresserne, var denne politik baseret på
et langsigtet optimistisk perspektiv ud fra
den forudsætning, at den økonomiske
vækst i Europa ville fortsætte. Og selv om

de gennemgribende sociale og kulturelle
følger heraf ville skabe uligevægt og
spændinger, var der tilsyneladende ingen
tvivl om, at de ville blive integreret i en
stabil samfundsstruktur, og at de i sidste
instans ville føre til en forbedring af for-
holdene, en ny ligevægtssituation karak-
teriseret ved en generel velstandsstigning
som grundlag for en harmonisk udvikling
af et kollektivt og individuelt kreativt
potentiale.

Når ordet brud anvendtes, var det i for-
hold til fortiden, til nedarvede traditionelle
værdier og praksisformer og ikke som
henvisning til en konkliktpræget nedbryd-
ning af samfundssystemet som sådant.

Allerede ved projektets afslutning i slut-
ningen af 1970’erne stod det klart, at si-
tuationen havde ændret sig radikalt. Den
økonomiske krise begyndte at få tag i vir-
keligheden og i sindene. Efter gentagne
gange at have udtrykt håb om, at man nu
var på vej ud af “tunnelen”, at den øko-
nomiske vækst igen ville komme op på
samme niveau som tidligere og dermed
gøre det muligt at imødegå krisens føl-
ger, var der nu enighed om, at man frem-
over måtte anlægge en strukturel og ikke
længere en konjunkturel synsvinkel, når
man analyserede krisens følger og udar-
bejdede løsningsforslag.

Det paradoksale ved konceptet livslang
uddannelse ligger i, at det blev lanceret i
et optimistisk og lineært perspektiv, men
lidt efter lidt blev til en ramme for aktio-
ner til imødegåelse af en situation præget
af krise, brud, ustabilitet og anfægtelse af
tidligere opfattelser.

Konklusionerne af projektet kunne da
forventes at blive betragtet som enten ir-
relevante, da de var baseret på en social
utopi, som virkeligheden havde gjort til
skamme - eller som usammenhængende.

Det bemærkelsesværdige er, at det ikke
var tilfældet, man bliver tværtimod - i 1979
- slået af aktualiteten i de forslag, der er
indeholdt i akterne fra Siena-symposiet.

Disse forslag, som man på baggrund af
historiens uforudsete forløb kunne have
forventet ville trænge til en gennemgri-
bende revision, er rent faktisk karakteri-
seret ved kontinuitet mellem udgangs-
hypoteserne - hvad angår uddannelses-

“(...) er konceptet livslang
uddannelse ikke desto min-
dre en mellemstatslig euro-
pæisk konstruktion, og, så
vidt vi ved, det første ek-
sempel på en sådan.”

“Det paradoksale ved kon-
ceptet livslang uddannelse
ligger i, at det blev lanceret
i et optimistisk og lineært
perspektiv, men lidt efter
lidt blev til en ramme for
aktioner til imødegåelse af
en situation præget af
krise, brud, ustabilitet og
anfægtelse af tidligere op-
fattelser.”
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“Kan man (...) hævde, at
konceptet livslang uddan-
nelse er en rent teoretisk
konstruktion, der alene er
udtryk for en generøs og
optimistisk voluntarisme
inspireret i en humanistisk
og oplysningsfilosofisk tan-
kegang?”

systemets mål og dets egnethed til at
medvirke til udviklingen af et sæt grund-
læggende værdier - og de anbefalinger,
der fremsattes som resultat af den sam-
arbejdsproces, hvorigennem de blev ud-
formet.

Efter vores opfattelse er konceptet livs-
lang uddannelse, på trods af at det er
udledt af den empiriske virkelighed i
1960’erne, udtryk for en meget mere vidt-
rækkende sociopolitisk og historisk vision,
hvor det voluntaristiske aspekt langt over-
går aspektet nødvendig tilpasning til den
daværende socioøkonomiske udvikling.
Om udviklingen var konjunkturbestemt
eller strukturel, er i denne forbindelse ikke
afgørende.

Som referenceramme for uddannelses-
politikkerne kan indholdet i konceptet
livslang uddannelse resumeres således:

❏ uddannelsesprocessen varer hele livet
og omfatter alle faser af livet;

❏ udannelsesprocessen er en kontinuert
udvikling af viden, knowhow og være-
måde;

❏ tilegnelsen af kundskaber og kvalifi-
kationer får først en egentlig betydning,
når den er forbundet med erfaring og
praksis;

❏ uddannelsesprocessen er en udvik-
lingsfaktor, udtryk for et projekt, og ind-
skrænker sig ikke til en ren og skær re-
produktion af fortiden;

❏ uddannelsesprocessen er et kontinuert
forløb, og den omfatter desuden alle men-
neskets behov, roller og funktioner på et
givet tidspunkt i det enkelte menneskes
livshistorie;

❏ uddannelsesprocessen skal være såle-
des indrettet, at individuelle behov og
kollektive krav (sociale, kulturelle, øko-
nomiske) ikke er indbyrdes modstridende,
men konvergerer.

Uddannelsespolitikker, der udformes in-
den for denne ramme, vil følgelig være
kendetegnet ved:

❏ åbenhed over for skolens sociale, øko-
nomiske, politiske og kulturelle omgivel-
ser og forankring i lokalmiljøet;

❏ fleksibilitet hvad angår proces, struk-
turer og funktionsmåde;

❏ vægt på forhandlings-, analyse- og
evalueringsstrukturer;

❏ løbende ændringer på et aftalemæssigt
grundlag.

Kan man i forlængelse af vores hypotese
hævde, at konceptet livslang uddannelse
er en rent teoretisk konstruktion, der alene
er udtryk for en generøs og optimistisk
voluntarisme inspireret i en humanistisk
og oplysningsfilosofisk tankegang?

Eller er det tværtimod, som man underti-
den har bebrejdet det, udtryk for en
uddannelsesteknik, sat på skinner af et
teknokrati, der primært er optaget af at
harmonisere spændinger og konflikter?

Formodentlig hverken det ene eller det
andet at dømme ud fra konceptets udvik-
ling fra 1979 frem til i dag.

Fra Siena til 1995: Koncep-
tet livslang uddannelses
aktualitet

Hvad angår det kulturelle samarbejde på
uddannelsesområdet konstaterer man, at
den ovenfor beskrevne udvikling - gen-
forsoning, gensidig anerkendelse og in-
formering, udarbejdelse af koncept og
strategi - er blevet videreført, idet sam-
arbejdsprogrammerne i stigende grad
omfatter projekter, der sigter mod at finde
en fælles løsning på problemer på grund-
lag af udveksling af tanker og erfaringer,
og i den senere tid handlingsprogrammer
(primært koncentreret om uddannelse af
undervisere) og udveksling af ekspertvi-
den. De konvergerende tendenser, som
denne udvikling indicerer, er dog langt
fra det samme som et startsignal til eta-
blering af fælles lovgivning på dette om-
råde, hvor den nationale suverænitet er
særlig følsom.

På denne baggrund må projektet “livslang
uddannelse” betragtes som en fase i en
udvikling, hvor der udvikledes en række
metodologiske problemstillinger, som si-
den hen er blevet bekræftet.
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Mange af de reformer, der er gennemført
i løbet af 1970’erne og 1980’erne, kan rent
faktisk beskrives ud fra de grundlæggende
principper for livslang uddannelse.

Om end der kun er få eksplicitte refe-
rencer til ovennævnte koncepter i de
mange lovgivningstekster, der er vedta-
get på nationalt plan i disse år, såvel
som i internationale organisationers ar-
bejde - og det er der mange og kom-
plekse grunde til - har de sat deres klare
spor i de tekster, hvori uddannelses-
reformernes mål og målsætninger fast-
sættes, ligesom de tydeligvis har inspi-

De synspunkter, der udtrykkes i
denne artikel, står for forfatterens reg-
ning og afspejler ikke nødvendigvis
Rådet for Kulturelt Samarbejde og
Europarådets officielle politik.

reret ophavsmændene til de nationale
uddannelsesreformer.

Resul taterne af disse uddannelses-
politikker kan, i en situation præget af
krise og dybtgående sociale og politiske
ændringer, vanskeligt evalueres præcist.
Efter nogles mening kan konceptet livs-
lang uddannelse beskyldes for en alt for
rodfæstet optimisme. Ikke desto mindre
forholder det sig sådan, at de grundlæg-
gende retningslinjer i dette uddannelses-
koncept er forblevet forbavsende aktuelle.
Kan man egentlig ikke godt sige, at de
ikke har fået en eneste rynke?

“Uddannelse til demo-
kratisk medborgerskab”:
En kort præsentation af fire
workshops, som Europarådet
har afholdt om dette emne

Europarådets seneste langsigtede projekt
på voksenuddannelsesområdet “Voksen-
uddannelse og social forandring” afslut-
tedes med en konference i 1993. Som et
resultat af denne konference fremsattes
en række anbefalinger til Europarådet,
herunder en opfordring til organisationen
om i fremtidige aktiviteter at rette søge-
lyset mod “Voksenuddannelsens rolle i
udviklingen af demokratisk medborger-
skab og styrkelsen af de demokratiske
værdier”.

Denne anbefaling var en logisk konse-
kvens af analysen og argumentationen i
projektet “Voksenuddannelse og social
forandring”, som tog sigte på at definere
voksenuddannelsen i forhold til et nyt
fænomen: økonomiens globalisering. Men
som udgangspunkt for et arbejde med
konceptet demokratisk medborgerskab
var projektet “Social forandring” kun på
fostertadiet. De økonomiske forandringers
mangeartede indvirkninger på de juridi-
ske og politiske relationer i civilsamfundet
var endnu ikke blevet analyseret. En un-
dersøgelse af de nye sociale og kulturelle
relationer mellem samfundsborgerne i den
globale økonomis æra ansås for at være
det nødvendige næste skridt som forbe-
redelse til en ny aktivitet.

Med beslutningen om at arbejdet skulle
indledes med en forsøgsperiode, blev der
afsat to år, 1994/1995, til kritisk reflek-
sion. Under den generelle titel “Uddan-
nelse til demokratisk medborgerskab”
behandledes en række centrale emner
vedrørende medborgerskab og voksenud-

Madalen Teeple
Fuldmægtig, leder af voksen-

uddannelsesarbejdspro-
grammet ved Europarådet,

Afdelingen for Skole- og
Skoleekstern Uddannelse

På topmødet i Wien i 1993 fik Europarådet mandat til at udarbejde forslag
til bestemmelser om beskyttelse af særlige kulturelle rettigheder.1 Direkto-
ratet for Uddannelse, Kultur og Sport, der var sig opgavens følsomme ka-
rakter bevidst, har analyseret problemstillingen i mange af sine kultur-
projekter. Direktoratet har arbejdet på at udforme en etisk diskurs, der
definerer kulturelle rettigheder som en iboende del af en demokratisk kul-
tur. Rettigheder, der sikrer personlig integritet, medbestemmelse osv., an-
ses for uadskillelige fra de grundlæggende principper i et liberalt demo-
krati. Med det skelsættende projekt “Voksenuddannelse og social foran-
dring” integreredes indsatsen på voksenuddannelsesområdet i denne eti-
ske diskurs, der nu opfattes som den slagmark, hvor kampen om demo-
krati skal stå.

1) Stats- og regeringscheferne fra
Europarådets medlemsstater anmo-
dede Europarådet om “at udarbejde
et udkast til en protokol, som kom-
pletterer den europæiske menneske-
rettighedskonvention på det kulturelle
område, og som indeholder bestem-
melser om beskyttelse af de indivi-
duelle rettigheder, navnlig for perso-
ner tilhørende nationale mindretal”.
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dannelse på fem workshops af hver tre
dages varighed. De første fire workshops
omhandlede følgende temaer: arbejde/
beskæftigelse, lokalsamfundet, udvikling
og multikulturelle samfund. Af pladshen-
syn kan jeg ikke gå i dybden med alle de
behandlede problemstillinger, men vil i
stedet give en kort præsentation af
hovedtemaerne på de enkelte workshops
og på grundlag af diskussionerne udlede
nogle konklusioner med henblik på det
fremtidige arbejde.

Workshop 1
(Strasbourg, 21.-23.9.94)
Beskæftigelse, arbejde og medborger-
skab: udvikling hen imod nye nøgle-
kvalifikationer gennem almen og er-
hvervsrettet voksenuddannelse?

De økonomiske forandringer har medført
en ændring i produktionsforholdene, som
på en række områder har direkte indvirk-
ning på borgernes mulighed for medind-
flydelse, som i almindelighed forbindes
med liberalt demokrati. Tidligere var ar-
bejdet og lønindtjeningen nøgleområder
for etablering af et tilhørsforhold til det
politiske samfund. I dag er efterkrigsti-
dens arbejdskraftintensive produktion af-
løst af automatiserede processer, hvor
edb-programmer og robotter gradvis er-
statter det manuelle arbejde. Det er en
faktor, der kan bidrage til at skabe struk-
turel arbejdsløshed. Manglende deltagelse
i værdiskabelsen nedbryder borgernes
identifikation med det værdiskabende
samfund. Alternative loyalitetsforhold eta-
bleres rundt omkring, undertiden i form
af aggressive, eksklusive samfund.

Denne workshop behandlede fra en
række forskellige synsvinkler udviklingen
af de nye teknologier og de hermed for-
bundne ændringer i arbejdsbetingelser og
virksomhedsstrategier. Endvidere drøfte-
des voksenuddannelsens mulige bidrag til
opbygningen af en personlig identitet på
et grundlag, der ikke primært er relateret
til lønnet beskæftigelse. Samtidig erkend-
tes det, at et emne, der kræver langt større
opmærksomhed, end det hidtil er blevet
viet, er spørgsmålet om, hvorvidt udvik-
lingen af de nye teknologier vil føre til
permanent udelukkelse fra arbejdsmarke-
det - og dermed også kulturel udstødelse
- af en stor procentdel af borgerne. Med-
ens retten til arbejde aldrig har været an-
det end et ideal, har retten til fuldt ud at

udvikle sine evner altid været et overord-
net etisk princip i et liberalt demokrati.
Dette princip indbefatter retten til arbejde
og retten til at deltage i frembringelsen af
kulturel betydning.

Workshop 2
(Strasbourg, 7.-9.11.94)
Deltagelse, demokrati og udvikling:
nye strategier for voksenuddannelsen?

Et liberalt demokrati er baseret på den
grundantagelse, at det frie marked i sidste
instans kontrolleres af politiske beslutnin-
ger, der forvalter magten på en etisk kor-
rekt måde, dvs. at de er udtryk for et kom-
promis mellem det individuelle, specifikke
og det kollektive, generelle. Men med
globaliseringen bliver de strukturer, der
sikrer politisk deltagelse på nationalstatens
niveau, lidt efter lidt utidssvarende. Natio-
nale regeringer kan nu træffe beslutning
om nationale anliggender gennem henvis-
ning til enten andre jurisdiktioner eller til
udefra kommende krav til nationale be-
slutninger. Og indholdsmæssigt er den
politiske diskurs blevet afnationaliseret. På
denne baggrund er gentilegnelse af dis-
kursen og formuleringen af den på det
kompetenceniveau, hvor den politiske
betydning nu skabes, mere end nogensinde
en opgave for voksenuddannelsen.

Sigtet med denne workshop var at under-
søge, hvordan voksenuddannelsen, både
hvad angår den overordnede strategi og de
anvendte metoder, kan fremme borgernes
muligheder for deltagelse og desuden eta-
blere nødvendige partnerskaber mellem alle
de institutionelle og uformelle aktører, som
nu udgør strukturen i et demokrati.

Workshop 3
(Strasbourg 29.11.-1.12.94)
Et nyt udviklingskoncept ved og for
lokalsamfundet i et demokrati i udvik-
ling?

Princippet om en retfærdig fordeling af
goder og tjenesteydelser og det etisk/po-
litiske grundlag for denne fordeling har
altid under den ene eller anden form haft
en tilknytning til den private ejendoms-
ret. Den mere og mere avancerede orga-
nisering af samspillet mellem forskellige
befolkningsgrupper øgede borgernes
mulighed for at deltage i beslutningspro-
cessen og dermed øve indflydelse på for-
delingen af goderne.
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Den keynesianske økonomiske politik,
som var det styrende princip i den
nationaløkonomiske organisation i den
sene industrialiseringsperiode, mulig-
gjorde bred deltagelse i beslutningerne
om fordelingen af goderne. Men det
treleddede kompromis mellem arbejde,
kapital og stat, som var grundlaget for det
sociale reformprojekt, der blev kendt un-
der betegnelsen velfærdsstat, er nu afgået
ved døden. Fagforeninger, som i vidt
omfang er forblevet nationale organisa-
tioner, har ikke den store relevans som
forhandlingspartnere i en globaliseret
økonomi, og statsapparatet, som tidligere
medierede interesserne på nationalt plan,
betragtes nu som en lænke om foden på
det frie marked.

Den økonomiske politik afspejler i en glo-
bal økonomi en anden type relation mel-
lem kapital og arbejde. Den politiske og
sociale repræsentation af denne relation
vil finde sin egen specifikke form. Også
principperne for fordeling af goderne og
borgernes indflydelse på beslutningerne
herom vil få en specifik udformning. På
denne workshop behandledes spørgsmå-
let om, hvorvidt de muligheder for borger-
deltagelse, som de nye økonomiske og
sociale relationer indebærer, bør begribes
i form af et langt bredere udviklings-
koncept end det hidtil eksisterende. Man
drøftede muligheden af at definere
udviklingskonceptet som en proces; en
proces, som giver borgerne en medind-
flydelse, som ikke alene er bestemt af
økonomiske relationer. Endelig drøftedes
voksenuddannelsens rolle i forhold til en
sådan proces.

Workshop 4
(Strasbourg, 12.-14.12.94)
Kulturel pluralisme, mindretal og mi-
gration: hvordan lære at leve sammen
inden for rammerne af kulturel mang-
foldighed?

Den globale økonomi er nu en realitet.
Internationaliseringen af ejendoms-

rettighederne frembyder en udfordring for
de nationale ordninger. De nye teknolo-
gier kræver en omdefinering af rettighe-
dernes og de tilsvarende ordningers ka-
rakter i overensstemmelse med den nye
situation. Også kulturel pluralisme er nu
en realitet, som udgør en udfordring for
de traditionelle relationer mellem etniske
grupper, nationen, staten og kulturerne.
Det sociale udtryk for denne udfordring
giver sig i stigende grad udslag i vold mod
mindretalskulturer og mod repræsentan-
terne for den multikulturelle virkelighed.
På dette seminar drøftede man, hvorle-
des voksenuddannelse kan bidrage til at
få individer og grupper til at opleve kul-
turel mangfoldighed som en fælles beri-
gelse i stedet for som et motiv til kon-
frontationer. Stor opmærksomhed blev
viet mediernes rolle og behovet for at
sikre en lødig fremstilling af det europæi-
ske samfunds multikulturelle realitet.

Konklusion

De sidste sonderende undersøgelser, der
skal foretages i denne refleksionsperiode,
vil have form af et seminar om voksen-
uddannelsens lovgivningsmæssige og po-
litiske aspekter. På dette seminar vil man
undersøge, hvordan retten til deltagelse i
almen og erhvervsrettet voksenuddan-
nelse kan omsættes i praksis og analy-
sere de nationale politikker på dette om-
råde. I lighed med de første fire work-
shops vil deltagerne på dette seminar re-
præsentere et bredt spektrum af politiske
kulturer, geografiske regioner og funktio-
ner på voksenuddannelsesområdet.

Konklusionerne af alle disse sonderende
undersøgelser vil blive behandlet på et
regeringsmøde med begrænset deltagelse
i december 1995. Forhåbentlig vil de an-
give de overordnede tendenser, der gør
sig gældende i Europa i dag, og udstikke
de overordnede temaer for et nyt projekt
i 1996.
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Slut med “livsaldrene”

I det traditionelle samfund (hjemme-
produktion og en lille markedsorienteret
produktion), der er centreret om repro-
duktion, bliver man voksen, når man
rituelt erklæres egnet til at deltage biolo-
gisk, materielt og kulturelt i genera-
tionernes reproduktion, dvs. når man i
tilstrækkeligt omfang har assimileret den
viden og de regler,  der inden for
arbejdsdelingens rammer sikrer gruppens
overlevelse og beståen.

I det moderne samfund, der er centreret
om akkumulation, har man den alder, som
arbejdsmarkedets skiftende behov fastsæt-
ter. Man kan være for gammel i 18-års
alderen, hvis børnearbejde er i høj kurs;
man kan også modsat blive fastholdt i en
stadig længere barndom (uendelige “over-
gange”) og blive forældet i en stadig tid-
ligere alder (endegyldig arbejdsløshed og
førtidspensionering). Økonomien er såle-
des bærer af en særlig “pædagogik”, som
til enhver tid belærer individerne om deres
“alder” og “værdi”. Denne “uddannelse”
er lige så “livslang” som “læren for livet”.

Et af aspekterne ved denne benægtelse
af “livsaldrene” er den manglende hen-
syntagen til reproduktionssfæren, såvel i
samfund, hvor børnearbejde er udbredt,
som i samfund, hvor begge køns arbejds-
liv er koncentreret (såvel i tid som inten-
sitet) om de 15-20 år, hvor de voksne sam-
tidig skal sikre deres biologiske reproduk-
tion og socialiseringen af de unge.

Reproduktion, en hin-
dring for akkumulations-
processen

Så længe akkumulationsprocessen forbli-
ver indlejret i det traditionelle samfund,
forekommer det, at der er overflod af

menneskelige ressourcer (og også natur-
lige ressourcer), de er næsten gratis (ene-
ste omkostning: udvinding og formning)
og reversible: overskydende eller udslidte
arbejdstagere vender tilbage til den tradi-
tionelle sektor, som i øvrigt sikrer deres
reproduktion til de lavest mulige omkost-
ninger. Men for at den arbejdskraft, der
er produceret og uddannet i den traditio-
nelle sektor, præsenterer sig parat til brug
ved fabrikkens port med sin fysiske og
mentale udrustning og moralske værdier,
skal den tilskyndes/tvinges hertil, dvs. at
nedbrydningen af den traditionelle sek-
tor (umuligheden af at reproducere den)
gør det nødvendigt. Omkostningerne til
produktion af de menneskelige ressour-
cer i den traditionelle sektor er således
meget lave på kort sigt, men kan være
meget høje på lang sigt. Rovdriften på
guldæggene slår hønen ihjel. Ødelægge-
lsen af den traditionelle sektor har skabt
“forstyrrelser i vores forhold til naturen,
ikke alene den ydre naturs økosystemer,
men også menneskets indre, biofysiske
og psykiske natur... De problemer, vi står

“I det moderne samfund,
der er centreret om akku-
mulation, har man den al-
der, som arbejdsmarkedets
skiftende behov fastsæt-
ter.”

1) Redaktionel note:
Dette indlæg blev forelagt på work-
shop 3: “A new concept of develop-
ment of, through and for the com-
munity in an evolving democracy?”,
der var arrangeret af Europarådet (se
den foregående artikel af Madalen
Teeple).

Ettore Gelpi siger i sin introduktion til de studier, der er udarbejdet inden
for rammerne af programmet “Uddannelse til demokratisk medborgerskab”,
at uddannelsen af voksne til demokratisk medborgerskab kan opfattes som
en læreproces, hvor man “lærer at tage afstand fra magtanvendelse og
tvang”. Men Hannah Arendt skrev i 1950’erne: “der må kunne sættes en
grænse for uddannelse i den udstrækning, hvor dette koncept adskiller sig
fra det at lære... I politik har man altid at gøre med nogen, som allerede er
uddannede. Den, der sætter sig for at uddanne voksne, sætter sig i realite-
ten for at spille formyndere ... Eftersom man ikke kan uddanne voksne ...,
foregiver man at uddanne, medens det egentlige formål er at tvinge uden at
bruge magt”.
Ethvert voksenuddannelsesprojekt, der sigter mod at fremme demokratiet
og udvikle demokratiske samfundsborgere, må forholde sig til denne selv-
modsigelse og på forhånd have analyseret den magt- og tvangsdimension,
som uddannelsen i vore samfund indeholder, og som det også gælder om
at bekæmpe.
Vores tese er følgende: i den igangværende ændringsproces er nutidens
samfund selv bærer af et formynderisk, aldersuafhængigt opdragelses-
projekt, som er baseret på en generaliseret, procedureorienteret pædago-
gik.
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med i dag, opstår med jævne mellemrum,
når der bliver knaphed på de ressourcer,
som i efterkrigstiden betragtedes som “frie
goder”, der kunne anvendes ubegrænset,
hvad enten det skyldes udtømning af de
tilgængelige reserver (råstoffer og energi),
eller en uhensigtsmæssig udnyttelse af
ressourcerne (hvad der gælder for stør-
stedelen af de biologiske og sociale ressour-
cer), der har ødelagt deres reproduktions-
måde, som var blevet formet over en lang
periode” (LUTZ 1990, s. 200-201).

Akkumulationen interesserer sig kun for
menneskenes samfundsmæssige repro-
duktion, når den udgør en forhindring.
Det så man f.eks. i Europa i slutningen af
det 19. århundrede, da overudbytningen
af kvinders og børns arbejde nogle ste-
der bragte arbejderstandens reproduktion
i fare. I de højest udviklede lande er det
nu arbejdstagernes samlede reproduk-
tionsbetingelser og sociale bånd, som
udgør en hindring for kapitalens akkumu-
lationsmuligheder i en situation, der er
karakteriseret ved:

❏ globalisering: en forudsætning for ka-
pitalens frie bevægelighed er arbejdskraft-
ens frie verdensomspændende bevæge-
lighed;

❏ produktionsteknikkernes kontinuer-
lige ændringsproces: der kræves ikke læn-
gere alene disciplin og standardfærdig-
heder af arbejdstagerne, men også evne
til hurtig tilpasning og intelligent infor-
mationsbehandling, hvilket udelukker en
“despotisk” forvaltning af arbejdskraften;

❏ konsolidering af massen af oversky-
dende arbejdskraft, som de traditionelle
sektorer ikke længere kan absorbere.

Hvad der skal opfylde kapitalens nye be-
hov i en situation, hvor det traditionelle
samfund er ødelagt, er efter alt at dømme
en generaliseret pædagogik, der i højere
grad er procedureorienteret end af ind-
holdsmæssig karakter, og som er baseret
på to institutionelle støttepiller: marke-
det, på de områder, hvor det er muligt,
og lokalsamfundet dér, hvor markeds-
mekanismen ikke kan trænge igennem.

Markedspædagogikken

Markedet er et belønnings-/afstraffelses-
system, som kan karakteriseres ved to
egenskaber:

❏ det er “neutralt”, anonymt og benyt-
ter sig af incitamentets tvang i stedet for
magtanvendelse;

❏ det ligner et demokrati (valgorien-
teret), for så vidt som efterspørgslen kan
siges at repræsentere de individuelle
præferencers “stemme”.

Således kan de socialistiske regimers sam-
menbrud og udviklingsefterslæbet i de
mindst udviklede lande præsenteres som
et resultat af et “demokratisk underskud”,
dvs. som en fiasko for autoritære, centra-
liserede og bureaukratiske akkumu-
lationspædagogikker. Strukturtilpasnings-
programmerne præsenteres således pri-
mært som en indirekte pædagogik, der
repræsenterer rationaliteten gennem ind-
førelse eller genetablering af de proce-
duremæssige betingelser for en konkur-
renceøkonomi: afskaffelse af protektioni-
stiske foranstaltninger og opvurdering af
udveksling, åbning for verdensmarkedet,
afskaffelse af subvention og manipulerede
priser med henblik på at genetablere
reelle pris- og lønniveauer, indskrænkning
af statens rolle og fremme af privatise-
ringer ... altsammen foranstaltninger, der
sigter mod at fremme den produktive sek-
tor på bekostning af de beskyttede sek-
torer, genetablere konkurrenceevnen over
for udlandet, omstrukturere og diversifi-
cere udbuddet, sætte skub i opsparingen
og investeringerne ... og tilskynde bor-
gerne til at forvalte deres menneskelige
og materielle ressourcer i forhold til
prisernes skiftende signaler.

Der findes imidlertid områder for repro-
duktion af de samfundsmæssige betingel-
ser for akkumulation, hvor markedet ikke
kan fungere direkte, eller i hvert fald ikke
alene, som incitament. Overalt hvor det
er muligt, indføres da en rationalitetens
“kvasimarkeds”-pædagogik i form af fast-
sættelse af regler og normer, som supple-
rer eller erstatter markedsreglerne. Eksem-
pler:

I virksomheden

En virksomhed er pr. definition “et system,
hvor ressourcestyringen afhænger af en
direktion, dvs. en eller flere personer, som
i et konkurrenceorienteret system overta-
ger prismekanismens funktion i styringen
af ressourcerne” (Coase 1937, s. 339). Men

“(...) overskydende eller ud-
slidte arbejdstagere vender
tilbage til den traditionelle
sektor, som i øvrigt sikrer
deres reproduktion til de
lavest mulige omkostnin-
ger.”

“De problemer, vi står med
i dag opstår med jævne mel-
lemrum, når der bliver
knaphed på de ressourcer,
som i efterkrigstiden be-
tragtedes som “frie goder”,
der kunne anvendes ube-
grænset (...)”

“Hvad der skal opfylde ka-
pitalens nye behov, (...) er
efter alt at dømme en
generaliseret pædagogik,
der i højere grad er proce-
dureorienteret end af ind-
holdsmæssig karakter, og
som er baseret på to
institutionelle støttepiller:
markedet, på de områder,
hvor det er muligt, og lokal-
samfundet dér, hvor mar-
kedsmekanismen ikke kan
trænge igennem.”
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“arbejdsgiverdespoti” og hierarkisk kon-
trol afvises af arbejdstagerne, som har ten-
dens til at udvise en “opportunistisk” ad-
færd, så meget mere som direktionens
informationer er begrænsede i de post-
tayloristiske organisationsformer. I virk-
somheden “kan man ikke forvente en
fuldstændig effektiv kontrol med den en-
keltes indsats” (Alchian-Demsetz, s. 781).
En stor del af forvaltningen af de menne-
skelige ressourcer går derfor ud på at er-
statte “autoritetsrelationen” med “et de-
mokratisk alternativ” i form af tilskyn-
delsessystemer af typen “principal-agent”,
der har til formål at øge produktiviteten
ved at begrænse moralsk forfald og
skulketendenser.

I skolen

Formålet med at overlade finansieringen
af den uddannelse, der finder sted efter
skolepligtens ophør, til husholdningerne,
sådan som de vigtigste internationale or-
ganisationer anbefaler, er at tilskynde folk
til at gebærde sig som rationelle forvaltere
af deres menneskelige kapital i forhold
til markedssignalerne, dvs. (a) reducere
det “samfundsmæssige spild” i forbindelse
med “uddannelsesinflationen”, (b) indføre
konkurrence på området uddannelses-
tjenesteydelser, (c) øge uddannelses-
indsatsen og orientere den i forhold til
økonomiens skiftende behov, dvs. be-
grænse uddannelsessystemets autonomi i
forhold til produktionssystemet.

Men for at markedet kan fungere tilfreds-
stillende, er det nødvendigt med informa-
tioner om produktets kvalitet, og endvi-
dere kan markedet ikke regulere selve
vidensproduktionen, hvortil kræves en
myndighedsrelation. Derfor etableres der
et system af supplerende normer:

❏ den igangværende internationale stan-
dardisering af prøver og eksamensbeviser
tager sigte på en verdensomspændende
standardisering af arbejdsmarkedet, der
gør det muligt hurtigt at flytte arbejds-
kraften derhen, hvor der er brug for den;

❏ i samfund, hvor familien ikke længere
repræsenterer de traditionelle kulturelle
værdier, som heller ikke formidles af sko-
len, træder skolens evaluering i stedet for
(og forudgriber) markedsprisernes belæ-

ring af eleverne om, at deres “værdi” al-
tid fastsættes udefra.

❏ styring af uddannelserne i overens-
stemmelse med evalueringsstandarderne
(a) afskaffer “overflødige” kundskaber:
vidensindholdet defineres af reglerne for
kontrol len med det ,  (b) påtv inger
underviserne dette indhold uden at gribe
til direkte tvang.

❏ standardisering af undervisnings-
produktet (a) fremmer en taylorisering og
standardisering, dvs. en “industrialisering”
af vidensproduktionen (jf. f.eks. indfør-
elsen af ISO 9000 standarder i europæi-
ske erhvervsuddannelsesinstitutioner), (b)
bidrager til en individualisering, der frem-
mer informationsindustriernes indtrængen
i denne ikke-markedsorienterede sektor.

Nærmiljøpædagogikken

Der er imidlertid stadig områder af den
samfundsmæssige reproduktion, hvor
hverken markedet eller dets substitutter
kan udfylde en pædagogisk funktion: fa-
milien, solidaritet, sociale bånd.

Reproduktionen af mennesker i familien
indebærer et minimum af sikkerhed. Alle
de traditionelle samfunds institutioner er
primært rettet mod at bekæmpe de døde-
lige trusler mod reproduktionsmulighe-
derne, som den usikre fysiske og mate-
rielle situation indebærer (klimatiske ud-
sving for hjemmeproduktionen, markeds-
udsving i den lille markedsorienterede
produktion). Nedbrydningen af disse in-
stitutioner har i løbet af dette århundrede
i nogle samfund (gennem en langsomme-
lig og vanskelig proces med sociale
kampe og forhandlinger) ført til etable-
ringen af kapitalismens eneste innovation
på reproduktionsområdet: “beskæftigel-
sen” defineret som varetagelse af et job
(arbejdsaktivitet reguleret af arbejdsret-
ten), for hvilket der udbetales en løn, en
ressource defineret ved et tarifsystem, der
(a) omfatter retten til at modtage ydelser
fastsat i forhold til den direkte løn, (b)
forvaltes af arbejdmarkedsparterne efter
en territorial logik. Denne form for løn-
net beskæftigelse, som frigør individet fra
nærmiljøets bånd og giver arbejdstagerne
adgang til den offentlige sfære, er en
yderst innovativ konstruktion, der giver
sikkerhed uafhængigt af ejendoms-

“Der er imidlertid stadig
områder af den samfunds-
mæssige reproduktion,
hvor hverken markedet el-
ler dets substitutter kan
udfylde en pædagogisk
funktion: familien, solidari-
tet, sociale bånd.”
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besiddelse og etablerer nationale sociale
bånd.

Vi er nu vidne til en demontering af be-
skæftigelsen på grundlag af økonomiens
internationalisering, som finder sit ideo-
logiske udtryk i den (i enhver henseende
kritisable) påstand, at velfærdsstaten er
“en luksus, som vore samfund ikke læn-
gere kan tillade sig”.

Polariseringen af indkomsterne og den
stigende fattigdom og utryghed, som en
stadig større del af befolkningen lider
under, betyder med et udtryk, som Reich
brugte om USA (men som kan general-
iseres), at “amerikanerne ikke længere er
i samme båd”. Man kan ikke længere sige,
at “hvad, der er godt for General Motors,
er godt for USA”, fordi GM ikke længere
har brug for amerikanske arbejdstagere
hverken til at producere eller forbruge
bilerne. For kapitalen og staterne er sik-
ringen af reproduktionsmuligheden for de
befolkningsgrupper, der i stigende grad
overlades til sig selv, nu ikke så meget
en økonomisk nødvendighed som en
politisk udfordring.

❏ Problemet består således nu i at sikre
social fred til de lavest mulige omkost-
ninger. Der kan da også registreres en
tendens til at genoplive nogle af de tradi-
tionelle samfunds institutioner, for så vidt
som disse repræsenterede såvel de grund-
læggende solidaritetsbånd som den mo-
ralske orden. Disse tendenser sammen-
fattes i Etzionis begreb “nærsamfunds-
mentalitet”, hvis mål er “at kanalisere alle
de institutionelle kræfter, der kan forpligte
folk på at gøre, hvad der skal gøres”
(D’Antonio 1994):

❏ tilbagevenden til de traditionelle fa-
milie- og moralværdier, hvilket skaber et
grundlag for at modstå de moderne
“fundamentalistiske tendenser” og på ver-
densplan at mobilisere de fundamentali-
stiske grundværdier i alle religioner.

❏ anvendelse af subsidiaritetsprincippet:
“ansvaret påhviler i enhver situation i før-

ste række dem, som den berører direkte.
Kun hvis den pågældende ikke selv kan
finde en løsning, er det familiens pligt at
gøre noget. Hvis sidstnævnte ikke kan gøre
noget, så er det op til lokalsamfundet. Og
kun i de tilfælde, hvor problemet ligger
uden for dets kompetenceområde, skal det
henvende sig til staten” (Etzioni 1994).
“Ansvarliggørelsen” indebærer (a) afvis-
ning af “rettigheder” (b) solidaritet mel-
lem de fattige indbyrdes og mellem de
rige indbyrdes (c) fastsættelse af betin-
gelser for at trække på den nationale soli-
daritet, dvs. “pædagogisk velgørenhed”:
“de socialarbejdere, der beskæftiger sig
med disse befolkningsgrupper, har tendens
til at skrive under på alle de livsformer,
de bliver præsenteret for. Det er nødven-
digt, at de ændrer holdning og igen påta-
ger sig deres rolle som samfundets repræ-
sentanter, der bibringer samfundets
grundlæggende værdier til personer, der
uden dem ville være uden for rækkevidde.
De må opkaste sig til dommere og utvety-
digt forfægte sunde og ansvarlige livs-
former. En mindre afstraffelse af dem, der
ikke imødekommer samfundets krav, er på
sin plads” (Etzioni 1994).

❏ lokal demokratisk medindflydelse be-
grænset til små reproduktionsenheder:
familien, kvarteret, skolen, sognet... dvs.
der hvor demokratisk medindflydelse må
formodes bedst at kunne bidrage til at
styrke den moralske orden og undertrykke
afvigelser. Der er ikke tale om demokra-
tisk deltagelse i beslutninger om produk-
tionsmål og beskæftigelse: markeds-
mekanismen fremstilles som et udefra-
kommende krav, og når magten til at be-
stemme over de enkelte borgeres og lokal-
samfundets liv lader sig inkarnere i et
menneske, er dette utilnærmeligt (jf. Mi-
chael Moores film: “Roger and Me”).

Markedet og lokalsamfundet fremstår så-
ledes som pædagogikker, der implicit el-
ler eksplicit lægger usikkerheden over på
familierne, dvs. underlægger den menne-
skelige og samfundsmæssige reproduk-
tions langsigtede perspektiv akkumu-
lationens kortsigtede behov.

“Vi er nu vidne til en demon-
tering af beskæftigelsen på
grundlag af økonomiens in-
ternationalisering, som fin-
der sit ideologiske udtryk i
den (i enhver henseende
kritisable) påstand, at vel-
færdsstaten er “en luksus,
som vore samfund ikke
længere kan tillade sig””.

De synspunkter, der udtrykkes i
denne artikel, står for forfatterens reg-
ning og afspejler ikke nødvendigvis
Rådet for Kulturelt Samarbejde og
Europarådets officielle politik.
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Faglige organisationer
og uddannelse - arbejds-
tagernes ret til uddan-
nelse fra begyndelsen af
1970’erne til begyndel-
sen af 1990’erne

plarer og solgtes i kiosker) og direktø-
rens særlige stilling som officiel chef for
FLM’s analysekontor i Bologna (og senere
i Emilia Romagna) gjorde det muligt at
udarbejde de modeller, som tidsskriftet og
de faglige organisationer i begyndelsen
var enige om. Men allerede i løbet af

70’erne påpeges i Inchiesta nogle be-
grænsninger for denne model, forbund-
ene har valgt, mens sidstnævnte kun del-
vis anerkender disse begrænsninger.

I begyndelsen af 1980’erne brydes den fag-
lige enhed (hvilket også medfører, at jeg
fratræder som chef for FLM’s analyse-
kontor), og i tiden frem til i dag ændres
forbundenes politik over for såvel regi-
onale udviklingsproblemer som uddan-
nelse af arbejdstagere. Det er interessant
at følge debatten i Inchiesta (som i 80’erne

Til belysning af emnet “demokrati og ud-
dannelse” redegøres i det følgende for et
bestemt tilfælde, nemlig udviklingen i de
faglige organisationers syn på uddannelse
i Italien siden arbejder- og studenteroprøret
i 1968. Dette gøres ved at se på forholdet
mellem det økonomisk-sociologiske tids-
skrift Inchiesta (med direktion i Bologna,
redaktør Dedalo di Bari) og fagforbund-
ene i Bologna og Emilia Romagna gennem
de sidste 25 år(1). Tidsskriftet blev grund-
lagt under ledelse af undertegnede i 1971
og er det italienske tidsskrift, som frem for
nogen har støttet de faglige organisatio-
ner i kampen for ordningen om de såkaldte
“150 timer”, som de opnåede i 1973. Denne
ordning var en af de mest originale sejre
for den europæiske fagbevægelse og går
ud på, at de ansatte får stillet 150 betalte
arbejdstimer til rådighed til uddannelse,
forudsat at de selv giver 150 timer af deres
fritid.

Retten til betalt frihed til uddannelse blev
i 1970’erne især brugt til at indhente
grundskoleundervisningen. I regionen
Emilia Romagna blev ordningen i de før-
ste år koordineret af enhedsforbundet FLM
(metalarbejderforbundet). På de følgende
sider beskrives fagbevægelsens uddannel-
sespolitik i den fase, hvor 150-timers ord-
ningen havde den største udnyttelsesgrad
(i Emilia Romagna midt i 1970’erne), og
dernæst fagbevægelsens uddannelsespo-
litik i Emilia Romagna i den nuværende
fase, hvor udnyttelsen af 150-timers ord-
ningen er aftagende.

Debatten i tidsskriftet Inchiesta (som i
70’erne nåede et oplag på 80 000 eksem-

På basis af en analyse i tidsskriftet “Inchiesta”, Bologna, påpeger forfatte-
ren de strukturelle begrænsninger for de faglige organisationers
uddannelsesstrategier. Han mener, de beror på den model, fagbevægelsen
siden 1970’erne har anvendt på forholdet mellem uddannelse og arbejde,
nemlig den traditionelle konfliktmodel, som er baseret på storindustrien
og på retten til anerkendelse af kvalifikationer. Denne model kritiseres med
udgangspunkt i den teknokratisk-funktionalistiske model, som tager højde
for mere differentierede virksomhedsstrategier i små og mellemstore virk-
somheder og tilegnelse af teknologisk viden på arbejdspladsen. De faglige
organisationer anerkender ikke det videnskabsteoretiske opgør, som forsk-
ningen i denne sektor klart har ført til, og forsømmer at omdefinere for-
holdet mellem teknologisk viden og uddannelsespolitik. De udarbejder ikke
nye modeller, men holder fast på strategier, der er baseret på medbestem-
melsesprincippet. De finder såleds ikke svar på det spørgsmål, der ud-
springer af den socio-økonomiske dynamik, forfatteren redegør for: Hvor-
dan kan de økonomiske krav, en stadig mere regionaliseret teknologisk
udvikling stiller, forenes med de enkelte menneskers krav om differentie-
ret uddannelse?

Vittorio
Capecchi
Professor i sociologi
ved Bolognas Univer-
sitet, leder af det re-
gionale
arbejdsmarkeds-
observationscenter

(1) Om fagbevægelsens historie og in-
dustrialiseringen i Emilia Romagna og
i Bologna i tiden efter anden verdens-
krig se Capecchi (1987, 1989, 1990b,
1992) og Capecchi og Pesce (1993).
Angående Inchiestas historiske udvik-
ling henvises til særnummeret 94,
1991 om tidsskriftets første tyve år,
især artiklen ved Elda Guerra og Adele
Pesce (1991).
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og 90’erne har et oplag på 5 000 eksem-
plarer og kun sælges i boghandelen) for
at se, hvilke spørgsmål der stilles, og hvilke
af disse spørgsmål forbundene bedst kan
finde svar på - stadig med henblik på em-
net fagbevægelse og uddannelse.

Politik for uddannelse af
arbejdstagere i begyndel-
sen af 1970’erne - teori og
praksis

For at  fors tå de i ta l ienske fagl ige
organisationers uddannelsespolitik i be-
gyndelsen af 70’erne må man holde sig
to aspekter for øje. Først og fremmest må
man gøre sig klart, at der efter arbejder-
og studenteroprøret i 1968 og de faglige
sejre i begyndelsen af 70’erne kommer en
periode, hvor fagbevægelsen vinder stærkt
frem. Alene CGIL’s medlemstal stiger fra
2 461 000 i 1968 til 4 528 000 i 1978.
Endvidere er der ikke kun hos studerende,
men også hos universitetslærere stor in-
teresse  for fagbevægelsen i Italien i
70’erne, specielt for Federazione Lavora-
tori Metalmeccanici (FLM). Arbejder- og
studenteroprøret i 1968 fik stor indflydelse
på forskerne på det sociologiske og øko-
nomiske felt, og det blev muligt at indgå
en tæt alliance mellem faglige organisa-
tioner og intellektuelle.

Min personlige erfaring er et eksempel på
denne situation. Som lærer i sociologi på
Bolognas Universitet og direktør for tids-
skriftet Inchiesta begynder jeg at samar-
bejde med FLM i Bologna, først om for-
bundets forskning i  beskyt te lse af
arbejdstagernes helbred, senere om ko-
ordinering af 150-timers ordningen på
Bolognas Universitet, og jeg bliver der-
næst chef for FLM’s analysekontor fra 1975
til 1983, hvor analysekontoret nedlægges
efter enhedsfagbevægelsens opløsning.

FLM’s indsats i Emilia Romagna i 1970’erne
på uddannelsesområdet går i fire hoved-
retninger:

a) Uddannelsesaktiviteter under 150-ti-
mers ordningen. Ordningen udnyttes til
indhentning af grundskoleundervisningen
(i Emilia Romagna stiger antallet af kurser
fra 42 i 1973-74 til et maksimum på 202 i
1976-77, hvorefter antallet falder til 106 i
1980-81). Samtidig afholdes korte univer-

sitetskurser, som udviser samme tendens
(maksimum midt i 1970’erne og dernæst
fald de følgende år). Disse kurser dæk-
ker forskellige emner: fra økonomi og
fagbevægelsens historie til kurser for kvin-
delige arbejdere og universitetslærere om
kvindens situation på og uden for arbejds-
pladsen.

b) Indsats i forbindelse med grundskole-
systemet. I 70’erne udkommer nogle numre
af tidsskriftet Impegno unitario, udgivet af
FLM i Bologna, med en debat om den se-
lektion, der finder sted i grundskolen. Det
påvises her, hvordan grundskolens lære-
bøger latterliggør bønder og arbejdere og
deres miljø. Disse numre af tidsskriftet bli-
ver formidlet til og diskuteret af arbejderne
på metalfabrikkerne, enten fordi de er for-
ældre med børn i grundskolen, eller fordi
de går på kurser under 150-timers ordnin-
gen for at tilegne sig viden ud fra arbej-
derklassens synsvinkel.

c) Indsats til beskyttelse af arbejdstagernes
helbred ved hjælp af aktionsforskning på
fabrikkerne, koordineret af arbejds-
medicinere, som bruger konsensus-
vurderingsmetoden. De ansatte i en be-
stemt afdeling skal udpege skadelige fak-
torer, såvel fysiske som psykiske, og ud-
arbejde en konsensusrapport, som der-
næst bruges af forbundet ved forhand-
linger på virksomheden. Uddannelses-
strategierne føres helt ud i de enkelte af-
delinger og går ikke kun ud på at for-
midle viden, men også på at skabe en at-
mosfære af tillid hos de ansatte og såle-
des skærpe bevidstheden om gener på
fabrikken. Generne søges fjernet ad psy-
kologisk vej, da det betragtes som uund-
gåeligt at fortsætte arbejdet.

d) Aktionsforskning koordineret af
analysekontoret, både på afdelinger med
arbejdere og på afdelinger med funktio-
nærer. Informations- og materialestrøm-
mene analyseres for at finde ud af, hvor-
dan fabrikkens organisation kan omlæg-
ges, så medarbejderne får indflydelse på
produktionsgangen, og konflikter på fa-
brikken kan forebygges eller løses.

Den model, som bruges til fortokning af
virkeligheden i begyndelsen af 1970’erne
såvel ved de faglige aktiviteter som i den
forskning, universitetsfolk udfører for
forbundene, er en fælles model, nemlig
en model med konflikt mellem sociale

Efter 1968-oprøret “blev
(det) muligt at indgå en tæt
alliance mellem faglige or-
ganisationer og intellek-
tuelle.”

Modellen fra 1970’erne “er
en fælles model, nemlig en
model med konflikt mellem
sociale klasser, i modsæt-
ning til den teknokratisk-
funktionalistiske model.”

“Ifølge den teknokratisk-
funktionalistiske model er
teknologisk innovation af-
gørende for samfundsud-
viklingen og bestemmende
for ændringer i de enkelte
fags indhold og organisa-
tion ...”
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klasser, i modsætning til den teknokra-
tisk-funktionalistiske model.

Ifølge den teknokratisk-funktionalistiske
model er teknologisk innovation afgø-
rende for samfundsudviklingen og be-
stemmende for ændringer i de enkelte fags
indhold og organisation og i de forskel-
lige typer arbejde. Det kræver først og
fremmest en tilpasning af uddannelsessy-
stemet. Skolesystemet og erhvervs- og
arbejdsmarkedsuddannelserne må laves
om for at blive tilpasset til den teknologi-
ske udvikling. Vurderingen af de forskel-
lige uddannelses-, forsknings- og produk-
tionsstrukturer etc. afhænger af, i hvilken
grad disse strukturer kan tilpasses til det
teknologiske fremskridt.

Modellen med konflikt mellem sociale
klasser opfatter derimod samfundets æn-
dringer som et produkt at de kampe, der
udspringer af konflikterne mellem de
forskellige sociale klasser i en situaiton,
hvor den herskende klasse søger at re-
producere sig selv som den gruppe, der
har magten. Denne model sætter kampen
mod ulighed som det overordnede mål,
mens forsvaret for status quo er målet for
den teknokratiske model.

I Italien fik konfliktmodellem et reference-
punkt med præsten Don Milanis bog
Lettera a una professoressa (1967). Han
viser ved hjælp af officiel statistik klart,
hvordan skolens selektion næsten udeluk-
kende går ud over børn fra arbejder-
familier, samt hvordan lærebøgernes ind-
hold og lærernes adfærd og holdninger
konsekvent negligerer arbejderklassens
problemer og virkelighed.

150-timers ordningen, som de faglige or-
ganisationer og arbejderklassen har til-
kæmpet sig, refererer til denne model, og
derfor lægges der i 150-timers program-
merne stor vægt på indholdet og ikke kun
på en formel tilegnelse af afgangsbeviser.
Forbundene tilrettelægger derfor indhol-
det af grundskolekurser for arbejdstagere
sammen med folk, som koordinerer kurs-
erne på forbundenes vegne. Redaktionen
på Inchiesta samarbejder med fagbevæ-
gelsen om at få 150-timers projektet til at
lykkes og udgiver økonomisk og sociolo-
gisk materiale med arbejderklassens ideo-
logiske synsvinkel. Dette tætte samarbejde
er i øvrigt forklaringen på tidsskriftets
meget store udbredelse i 70’erne.

I debatten i Inchiesta i 1970’erne begyn-
der man at påpege nogle begræsninger
ved den konflikt- og klassemodel, de fag-
lige organisationers indsats er baseret på,
men disse begrænsninger accepteres kun
delvis af forbundene i Emilia Romagna og
i endnu mindre grad af de landsdækkende
forbund.

Den første begrænsning består i, at de
faglige organisationer i Italien (og natur-
ligvis ikke kun i Italien), bruger konflikt-
klasse-modellen, fordi de næsten udeluk-
kende refererer til store virksomheder
med masseproduktion, og derfor betrag-
ter en arbejdsorganisation af Taylor-Ford-
type som dominerende. I Italien i begyn-
delsen af 70’erne betragter såvel de lands-
dækkende som de regionale forbund (selv
i regioner, hvor der ikke findes store virk-
somheder) Taylor-Ford-modellen som den
dominerende organisationsmodel i kapi-
talistiske samfund, og derfor tillægges de
små virksomheder ikke nogen betydning
i sig selv, men opfattes som “decentrali-
serede” store virksomheder.

Tidsskriftet Inchiesta dokumenterer imid-
lertid, hvordan udviklingen i Italien va-
rierer fra region til region, og der kom-
mer efterhånden analyser af en ny type
industriel udvikling, som adskiller sig så-
vel fra udviklingen i de norditalienske
regioner, baseret på store virksomheder,
som fra den fejlslagne udvikling i de syd-
italienske regioner. Tidsskriftet er således
med til at vise, at der mellem disse to
områder findes et “tredje Italien” (titlen
på en bog fra 1977 af Arnaldo Bagnasco),
hvor subsystemer af små og mellemstore
virksomheder producerer specialiserede
maskiner til industrien, og at disse virk-
somheder har let ved at omstille produkti-
onen til kundernes skiftende efterspørg-
sel. Tidsskriftet dokumenterer, hvordan
der i regioner som Emilia Romagna er en
mængde små specialiserede virksomhe-
der, hvis indehavere har arbejdet som fag-
lærte arbejdere, før de etablerede sig som
selvstændige. Der bliver således rejst kri-
tik af den model, som opfattede de store
virksomheder som krumtappen i udvik-
lingen. Denne kritik tages til efterretning
af de regionale forbund i Emilia Romagna,
men ikke landsforbundene, som fortsat
betragter de store virksomheder som stort
set det eneste virkefelt for faglige initiati-
ver.

Modellen med konflikt mel-
lem sociale klasser opfatter
(...) samfundets ændringer
som et produkt af de
kampe, der udspringer af
konflikterne (...) i en situa-
tion, hvor den herskende
klasse søger at reprodu-
cere sig selv som den
gruppe, der har magten.”

I forbindelse med en ana-
lyse af subsystemer af små
og mellemstore virksomhe-
der bliver der rejst “kritik
af den model, som opfat-
tede de store virksomheder
som krumtappen i udvik-
lingen.”
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Inchiestas veldokumenterede analyser af
små virksomheder, som er organiseret i
specialiserede subsystemer, viser også en
anden begrænsning i den fortolkning, de
faglige organisationer og mange af deres
eksterne medarbejdere anlagde i
1970’erne. Når Taylor-Ford-modellen be-
tragtes som den dominerende organi-
sationsmodel, medfører det en bestemt
opfattelse af forholdet mellem industriel
udvikling og uddannelsespolitik. Med
henblik på en stor fabrik med massepro-
duktion kræves der for at opnå industriel
udvikling blot et begrænset antal speci-
alister (ingeniører og højt specialiseret tek-
nisk personale), som er i stand til at ko-
ordinere et stort antal arbejdere, som kun
får underordnede produktionsopgaver.

Favorisering af uddannede arbejdstagere
vurderes generelt negativt ud fra den op-
fattelse, at industriel udvikling baseret på
store virksomheder efter Taylor-Ford-
modellen ikke kræver mange ansatte med
erhvervs- eller videregående uddannelse.
Således udkommer der i USA i 70’erne
bøger som Ian Bergs (1970) og R.B.
Freemans (1976) med de emblematiske
titler: Education and Jobs: The Great
Training Robbery og The Overeducated
American. (At tage en uddannelse betrag-
tes som bedrageri - de unge i USA er over-
uddannede.)

Denne teori vinder også tilslutning i Ita-
lien, hvor den andel af en årgang, der
tager en ungdomsuddannelse i slutningen
af 1960’erne er omkring 30%, og ifølge
prognoser i en dengang meget omtalt
analyse, Progetto ’80 (skrevet af intellek-
tuelle med tilknytning til industriens sam-
menslutning) skulle de i 80’erne komme
op på omkring 50%. Det interessante er,
at allerede da andelen var på 30%, førte
det til, at der taltes om lang skolegang og
masseuniversitet, og i et tidsskrift som
Inchiesta så man med stor bekymring på
disse prognoser i en række essays, som
indeholdt de første italienske uddannel-
sessociologiske analyser. Dette skal ud-
dybes i det følgende.

Ovennævnte forklaring blev fremsat i
bøger som Marzio Barbaglis med titlen
Intellektuel arbejdsløshed og uddannel-
sessystem i Italien (1974). Det industri-
elle system i Italien - og generelt i de højt
industrialiserede samfund - er af en så-
dan art, at arbejdsløshed blandt intelek-

tuelle er uundgåelig. Synspunktet er, at
det produktionssystem, der tegner sig ef-
ter den første genopbygningsfase, er or-
ganiseret på basis af få arbejdspladser for
uddannede, så en stor andel af dem, der
forlader uddannelsessystemet med et ek-
samensbevis i hånden, nødvendigvis bli-
ver arbejdsløse eller må tage til takke med
et arbejde, som ikke kræver uddannelse.

Det er således forståeligt, at de faglige
organisationer i 70’erne lægger uddan-
nelsesstrategier, som tager sigte på en fag-
politisk indsats til beskyttelse af arbejds-
tagernes helbred og i forbindelse med
faglig strid på virksomheds- og regions-
plan. Det til grund liggende arbejder-
billede er den lavt kvalificerede arbejder,
som passer ind i Taylor-Ford-modellen,
og uddannelse af arbejdstagere vies me-
get lidt opmærksomhed.

Den her omtalte anden begrænsning på-
peges først langt senere end den første,
også i Inchiesta. Først i 80’erne og 90’erne
rettes opmærksomheden herimod, og re-
sultatet bliver en kursændring såvel i tids-
skriftet som i de faglige organisationer,
regionalt og på landsplan.

En tredje begrænsning, som gør sig stærkt
gældende i 1970’erne, består i, at de fag-
lige organisationer næsten udelukkende
tager hensyn til de mandlige arbejdstagere.
Selv Lettera a una professoressa, der den-
gang blev brugt som grundbog, vurderes i
vore dages kvindeforskning med rette som
en bog, hvor alle hovedpersoner - såvel
positive som negative - er mænd.

Denne begrænsning begynder man at blive
opmærksom på i Inchiesta i 70’erne, hvor
der publiceres en række undersøgelser,
som præcist analyserer mekanismerne i
den regionale industriudvikling med ud-
gangspunkt i det arbejde, kvinderne ud-
fører. Analyser af sociologer som Laura
Balbo, Renate Yahar og Maria Pia May præ-
ciserer kvindens rolle i den officielle øko-
nomi, i den uformelle pengeøkonomi og i
den uformelle pengeløse økonomi. Såle-
des kan økonomiske og sociologiske ana-
lyser af hjemmearbejde og kvindearbejde,
som ikke registreres i statistikken, place-
res i en mere generel ramme, hvor pro-
blemerne kan analyseres. Eksempelvis kan
nævnes titlerne på følgende særnumre af
Inchiesta, som behandler disse emner (25/
1977, 28/1977, 32/1978 og 34/1978): Kvin-

“Det industrielle system i
Italien - og generelt i de højt
industrialiserede samfund
- er af en sådan art, at ar-
bejdsløshed blandt intellek-
tuelle er uundgåelig.”

“Uddannelse af arbejds-
tagerne vies meget lidt op-
mærksomhed (fra fagbe-
vægelsens side) i 1970’erne
(...)”, og der tages “næsten
udelukkende hensyn til de
mandlige arbejdstagere.”
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dens stilling; familien; arbejde og velfærds-
kapitalisme, dobbeltrolle og kvinde-
arbejdsmarked; kvinder; dobbeltarbejde og
diskrimination.

Som det ses, optager tidsskriftet mange
feministiske bidrag, som går i dybden med
dette emne, men selv op i 80’erne og
90’erne accepteres det kun for en ganske
lille dels vedkommende af de faglige or-
ganisationer på lands- og regionalplan.
Dette på trods af, at feministiske kvinder
er aktive i fagforeningerne og opnår po-
ster i den regionale forbundsledelse (i FLM
i Emilia Romagna) og i 80’erne og 90’erne
også i CGIL’s forbundsledelse på landsplan.

En fjerde begrænsning, som er væsentlig,
er den generelle undervurdering af men-
neskers forskellighed, med udgangspunkt
i forskelle mellem kvinder og mænd.
Denne problematik lykkes det ikke fag-
foreningerne at tage op.

I slutningen af 1970’erne får jeg pålagt at
undersøge 150-timers ordningen i Emilia
Romagna (2), og resultaterne er interes-
sante, fordi de afviger fra forventningerne.
Man troede, at deltagerne meldte sig til
kurserne af en af to grunde: at man ud-
nyttede 150-timers ordningen enten ud fra
personlig utilitaristisk motivation (mulig-
hed for avancement eller for opnåelse af
mere kvalificeret arbejde etc.) eller ud fra
kollektiv motivation (tilegnelse af politisk
og faglig viden om arbejdet, bedre mu-
ligheder for at kontrollere de kapitalisti-
ske strategier på fabrikken).

Det viste sig imidlertid, at ingen af disse
to forklaringer hold stik. De, der benyt-
tede 150-timers ordningen, siger selv, at
de gjorde det at hensyn til deres person-
lige kulturelle udvikling. Der var altså
hverken tale om et personligt utilitaristisk
projekt eller en kollektiv motivation. Man
udnytter derimod fagforeningens kollek-
tive initiativ til at opfylde sine egne per-
sonlige behov og forventninger.

I samme retning peger resultaterne af
nogle undersøgelser, der blev sat i gang i
slutningen af 70’erne om arbejdstagernes
krav til fleksibel arbejdstid. Uanset hvil-
ken arbejdstidsstrategi, fagforeningen stil-
ler arbejdstagerne spørgsmål om, er sva-
rene vidt forskellige. De individuelle pro-
jekter er altid vidt forskellige.

Den sociale klassemodel mangler fleksible
fortolkningsmuligheder. Den lægger op til
kollektive løsninger, men støder på arbej-
der- og funktionærverdenens forskellige
mennesker, på mænds og kvinders
forskellige projekter. I slutningen af
70’erne stilles således det spørgsmål, som
80’ernes og 90’ernes faglige organisatio-
ner må besvare: Er det muligt at lægge en
kollektiv faglig strategi (for uddannelse
og for andre områder), som tager hensyn
til og udnytter de individuelle forskelle
(forskelle som ikke er uligheder, men
forskelle i projekter) med udgangspunkt
i forskellene mellem kvinder og mænd?

Politik for uddannelse af
arbejdstagere først i
1990’erne - teori og prak-
sis

I 80’erne og 90’erne sker der væsentlige
ændringer i de faglige organisationers
politik og i deres forhold til universite-
terne. Medlemstallet i de faglige organi-
sationer i Italien var gennem 70’erne ste-
get støt i kraft af fagbevægelsens enheds-
politik. I 80’erne bliver den faglige en-
hed brudt, og forbundene på provins- og
regionalplan mister magt, mens lands-
forbundene kommer til at spille en større
rolle. Samtidig lægger fagbevægelsen ge-
nerelt afstand til forskere og intellektuelle,
selv om der stadig samarbejdes mellem
enkeltpersoner.

Endvidere sker der enorme ændringer i
teknologi og arbejdsorganisation i forbin-
delse med udbredelse af de nye elektro-
nik- og informationsteknologier, hvilket
fremkalder en krise i forholdet mellem
faglige organisationer og medlemmer samt
en ændring af de faglige organisationers
syn på uddannelse.

Medlemstallet i CGIL, CISL og UIL falder i
perioden 1977-87 fra 7 225 000 t i l
6 065 000, og den faldende tendens fort-
sætter og udviser først i de seneste år tegn
på opretning.

De faglige organisationers syn på uddan-
nelse ændres, og ser man nærmere på
ændringerne i fagforeningernes uddannel-
sespolitik i Emilia Romagna, viser der sig
følgende hovedlinjer:

“I slutningen af 1970’erne
(. . .) udnytter (man)
fagforeningens kollektive
initiativ til at opfylde sine
egne personlige behov og
forventninger.”

“(…) det spørgsmål, som
80’ernes og 90’ernes faglige
organisationer må besvare:
Er det muligt at lægge en
kollektiv faglig strategi
(…), som tager hensyn til
og udnytter de individuelle
forskelle (…)”

“(...) en krise i forholdet
mellem faglige organisatio-
ner og medlemmer samt en
ændring af de faglige orga-
nisationers syn på uddan-
nelse.”

(2) Jf. Capecchi et al. (1982).
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a) En faldende interesse for både 150-ti-
mers ordningen og grundskolen. Man
holder helt op med at beskæftige sig med
skolesystemets formidling af indhold og
værdier, og 150-timers ordningen bruges
ikke længere af forbundene til kurser med
alment indhold. Hvor det er muligt, ud-
nyttes den til kurser med alment indhold.
Hvor det er muligt, udnyttes den til at lave
arbejdsmarkedsuddannelser, og efterhån-
den bruges ordningen af dem, der endnu
ikke er kommet ind på arbejdsmarkedet,
eller som har usikre ansættelsesforhold,
af unge - såvel mænd som kvinder - der
ikke har gennemført et grundskoleforløb,
og af voksne kvinder, som ønsker at
vende tilbage til arbejdsmarkedet.

b) En stigende interesse for erhvervs- og
arbejdsmarkedsuddannelse direkte styret af
de faglige organisationer som svar på de
teknologiske ændringer. Der gøres således
interessante forsøg med medbestemmelse
over arbejdsmarkedsuddannelser både i
nogle mellemstore virksomheder og via
bilaterale aftaler med sammenslutninger af
små virksomheder. Til dette formål er op-
rettet et topartsorgan (Eber), som har til
opgave at fastlægge retningslinjer for
arbejdsmarkedsuddannelser, som organi-
seres i samarbejde mellem faglige organi-
sationer, offentlige uddannelsesinstanser
på provinsplan og virksomhedsledelser.
Disse aftaler er frivillige. Virksomhederne
kan acceptere eller afslå denne medbe-
stemmelse over uddannelsesforløbene. Det
skal i denne forbindelse påpeges, at der i
Italien mangler en lovgivning som den
franske, der pålægger virksomhederne at
bruge en bestemt procentdel af lønsummen
til uddannelsesformål.

c) Der lægges igen vægt på forskning, og
der udføres både case-studier og syste-
matiske undersøgelser (således blev der i
1995 lavet en undersøgelse af små virk-
somheder med deltagelse af mange eks-
perter ved vurderingen af undersøgelsens
resultater). Men forskerne (m/k) er nu
mere løst tilknyttet de faglige organisa-
tioner som konsulenter. Det stabile og
faste samarbejde fra 1970’erne eksisterer
ikke længere.

d) Der er oprettet et refleksions- og
analysecenter til behandling af økologi-
ske emner i forbindelse med et center til
udarbejdelse af strategier til beskyttelse
af fabriksarbejderes helbred. Disse to

centre samt initiativer til fordel for ind-
vandrere og for hjemløse varetages af en
gruppe personer, som deltog i de mest
innoverende forsøg i 1970’erne. Denne
gruppe har imidlertid en meget begræn-
set indflydelse i fagbevægelsen i dag.

Den teknokratiske model vinder stadig
større udbredelse og gennemslagskraft, og
også i fagbevægelsen i Emilia Romagna
ser man positivt på alle de forsøg, som
giver ny viden om teknologi, uanset hvilke
værdier der formidles.

Konflikt-klasse-modellen taber således
terræn, både i kraft af den teknokratiske
models udbredelse og på grund af model-
lens egne begrænsninger, som allerede
viste sig i 1970’erne, og som fagbevægel-
sen ikke har fundet nogen løsning på.
Specielt kvinderne har svært ved at iden-
tificere sig med den nuværende faglige
organisationsstruktur.

Den italienske fagbevægelse - også i
Emilia Romagna - har afvist nyere analy-
ser som dem, der er lavet af kvindelige
forskere i Inchiesta, og som gør op med
tidligere teorier. De kvindelige forskere,
som i stigende grad gør sig gældende i
tidsskriftet, arbejder med Luce Irigarays(3)
teori om den nye kønsdifferentierede
kultur og stiller dybdeborende spørgsmål
til mandlige forskere og fagforeningsfolk,
idet de afslører, hvordan den teknokrati-
ske model og klassemodellen i virkelig-
heden stemmer overens på et afgørende
punkt, idet de følger den samme mand-
lige logik, som udstøder eller assimilerer
kvindekønnet.

I et essay i Inchiesta af Elda Guerra og
Adele Pesce(4) findes en systematisk over-
sigt over de nyskabelser, kvindeforsk-
ningen har frembragt de sidste tyve år med
hensyn til forholdet mellem erkendelses-
og arbejdsprocesser og kønsforskelle. Der
er tale om væsentlige teoretiske gennem-
brud, som kan få betydning for politiske
tiltag.

Imidlertid ligger disse teorier den italien-
ske fagbevægelse meget fjernt, både på
landsplan og regionalt. Fagbevægelsens
fremherskende model skifter i 80’erne og
90’erne fra en model med konflikt mellem
sociale klasser til en mindre konfliktpræget
model, hvor klasseforskellene betragtes
som mindre betydningsfulde, og hvor der

“Den teknokratiske model
vinder stadig større ud-
bredelse og gennemslags-
kraft, og (...) (man) ser po-
sitivt på alle de forsøg, som
giver ny viden om teknologi,
uanset hvilke værdier der
formidles.”

“Den italienske fagbevæ-
gelse har afvist nyere ana-
lyser (...), som gør op med
tidligere teorier.”

“Fagbevægelsens fremher-
skende model skifter i
80’erne og 90’erne fra en
model med konflikt mellem
sociale klasser til en (...)
model (med) medbestem-
melse sammen med arbejds-
giverne.”

(3) Jf. de to udgaver af Inchiesta med
titlen Sessi e generi linguistici (nr. 77,
1987) og Il divino concepito da noi
(nr. 85-86, 1989) ved Luce Irigaray.
Angående en analyse af den økono-
miske udvikling i Emilia Romagna på
grundlag af kønsforskelle jf. Adele
Pesce (1990). En analyse af forbindel-
serne mellem skole og arbejdsliv
fremgår af Capecchi (1990a).

(4) Jf. Guerra og Pesce (1991).
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gives en teoretisk begrundelse for medbe-
stemmelse sammen med arbejdsgiverne.
Der er altså tale om en model med en
dæmpet konflikt, og den inddrager endvi-
dere nye kulturelle aspekter samt et vist
økologisk islæt og et vist forsvar for vel-
færdsstaten, mens det enkelte menneskes
krav og projekter ikke vies megen op-
mærksomhed, og forskellene mellem kvin-
der og mænd helt forbigås.

De faglige organisationers opfattelse af
uddannelse bliver direkte erhvervs-
relateret, Taylor-Ford-modellen kasseres,
og også i Italien accepteres det mål, som
allerede er nået i Japan, og som er offi-
ciel politik i Frankrig, nemlig at man skal
opnå, at mindst 80% af en ungdomsårgang
afslutter en uddannelse.

Det spørgsmål, som blev stillet i slutnin-
gen af 1970’erne, har fagbevægelsen sta-
dig ikke besvaret. Er fagbevægelsen i
stand til at sætte og nå kollektive mål,
som tager hensyn til forskellene mellem
de enkelte mennesker med udgangs-
punkt i forskellene mellem kvinder og
mænd?

Fagbevægelsen har kasseret modellen
med konflikt mellem sociale klasser, fordi
den er for mekanisk, og tilslutter sig nu -
ofte ganske ukritisk - den teknokratiske
model. I tidsskriftet Inchiesta arbejdes der
derimod kritisk med teknologianalyse, og
man søger at nå frem til en ny forståelse
af sammenhængen mellem regional ud-
vikling og globalisering. Dette arbejde er
baseret på internationalt samarbejde med
analysekontoret Fast i Bruxelles (nu ned-
lagt) under De Europæiske Fællesskaber
og International Institute for Labour Stu-
dies i Genève.

1990’ernes store spørgsmål - som skal
kombineres med ovennævnte spørgsmål
fra slutningen af 1970’erne - kan formu-
leres som følger: Hvordan er det muligt
i en periode med gennemgribende tek-
nologiske ændringer og globalisering at
opnå, at de enkelte regioner får en tek-
nologisk udvikling, som samtidig er en
social udvikling, idet forskellen mellem
de enkelte mennesker udnyttes med ud-
gangspunkt i forskellen mellem kvinder
og mænd. På basis af dette spørgsmål er
velfærds- og uddannelsesproblematik-
kerne blevet omformuleret i Inchiesta.

Velfærdsproblematikken tages i lyset af de
nye teknologier op på den måde, at man
forsøger at vurdere de konkrete mulighe-
der for at udvikle teknologiske distrikter
med gode vækstbetingelser for teknolo-
gisk avancerede produktions- og service-
virksomheder til beskyttelse af miljø og
mennesker. Samtidig tilstræbes det at give
de ældre og de handicappede større selv-
stændighed og bedre pleje ved udnyttelse
af nye teknologier ud fra den enkelte virk-
somheds forudsætninger.

Det samme gælder erhvervsforberedende
uddannelsesforløb og efteruddannelse.
Med hensyn til erhvervsforberedende
uddannelse foreslår Inchiesta et samspil
på de tekniske skoler og handelsskoler-
ne mellem uddannelser, der har flest kvin-
delige elever (som er mere samfundskri-
tiske, men har mindre teknisk viden), og
de uddannelser, der har flest mandlige
elever (som har mere teknologisk viden,
men er mindre opmærksomme på, hvor-
dan den kan bruges til forbedring af livs-
kvaliteten). Endvidere understreges det -
og på dette punkt er også de landsdæk-
kende forbund enige - at det er vigtigt at
give arbejdstageren en reel ret til grund-
uddannelse eller erhvervsrettet uddan-
nelse, som ikke kun sætter denne i stand
til at fastholde sit job, men også til at skifte
arbejde, hvis dette er lavt kvalificeret og
uden udviklingsmuligheder.

Inchiesta har således arbejdet med en
omformulering af de regionale socio-
økonomiske udviklingsstrategier, så de er
blevet mere komplekse, men de faglige
organisationer har svært ved at acceptere
disse teorier. I Emilia Romagna har en del
af den offentlige sektor vist mere inter-
esse for denne problematik. Således har
Bolognas kommune og Ervet i 1995 op-
rettet et observationscenter for ny tekno-
logi til brug i dagliglivet på grundlag af
et projekt, som jeg har gennemført sam-
men med Adele Pesce med det formål at
ændre den offentlige sektors struktur,
uddannelsesprocesserne og udviklingen
i faglige organisationer og virksomheder
således, at teknologien bruges til fordel
for livskvalitet og miljø. Det er vanskeligt
for nærværende at forudse, om dette ini-
tiativ vil få resultater i form af interessante
ændringer i kulturen, eller om det blot
vil blive et forsøgsprojekt med begrænset
rækkevidde.(5)

“De faglige organisationers
opfattelse af uddannelse
bliver direkte erhvervs-
relateret, (...) og (de) til-
slutter sig  - ofte ganske
ukritisk - den teknokratiske
model.”

“1990’ernes store spørgs-
mål: Hvordan er det muligt
i en periode med gennem-
gribende teknologiske æn-
dringer og globalisering at
opnå, at de enkelte regioner
får en teknologisk udvik-
ling, som samtidig er en so-
cial udvikling (...)?”

(5) Angående de sidste emner, som
Inchies ta har  f remskyndet ,  j f .
Capecchi og Pesce (1993b, 1994).
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Det er kun rimeligt, at vi som forfattere af
denne artikel begynder med at præcisere
vor sociale og kulturelle tilknytning. Den
Kristelige Fagbevægelse (MOC), inden for
hvilken vi arbejder, er i Belgiens fransk-
talende del hovedorganisation for faglige
organisationer som Kristeligt Fagforbund
(CSC), en række gensidige kristelige
forsikringskasser, kultur- og uddannelses-
institutioner som kvindesammenslut-
ningen Vie féminine, Équipes populaires
og den kristelige arbejderungdoms-
organisation Jeunesse Ouvrière Chré-
tienne samt Coopératives Chrétiennes.
Hvad uddannelsesorlov angår, beskæfti-
ger MOC sig fortrinsvis med forbedring af
arbejdernes kulturelle rettigheder ved at
afholde længerevarende uddannelser
herom, uden dog derfor at underkende
den tvingende nødvendighed af mere er-
hvervsrettede uddannelser.

Der er tre væsentlige årsager til, at vi øn-
sker at informere dette tidssskrifts læsere
om ændringerne i den belgiske lovgivning
om frihed til uddannelse: For det første
er loven vigtig for de belgiske arbejdere,
idet den har gjort det muligt at indrømme
arbejderne en reel kulturel rettighed, hvil-
ket vi tillægger stor betydning. Endvidere
er loven, så vidt vi ved, enestående i Eu-
ropa, idet den har givet arbejderne en
personlig ret til uddannelse, som de kan
bruge t i l  forbedring af såvel deres
erhvervskvalifikationer som deres viden
inden for et bestemt interesseområde el-
ler endog for nogles vedkommende til
forbedring af deres indsatsmuligheder i
samfundsmæssigt eller fagligt organisati-
onsarbejde.

Nu er denne bemærkelsesværdige lov
imidlertid kommet i fare, fordi man lidt
efter lidt skærer ned på de sider af loven,
der betyder mest for forbedringen af ar-
bejdernes kulturelle rettigheder.

Frihed til uddannelse
i Belgien:
En lovgivning med en farlig
udvikling?

Indledningsvis vil vi sammenfatte de vig-
tigste aspekter af loven om frihed til  ud-
dannelse af 1985; dernæst følger en kort
gennemgang af den udvikling, der førte
til lovens vedtagelse, og af de synspunk-
ter, som de forskellige parter indtog. En-
delig beskriver vi, hvorfor den nuværende
vending forekommer os at være en farlig
udvikling (i relation til 1985-lovens aner-
kendelse af de kulturelle rettigheder ef-
ter en lang historisk udvikling) og en fejl-
agtig løsning.

Frihed til uddannelse i
Belgien
Loven af 1985

Kort fortalt giver loven arbejderne ret til
arbejdsfrihed uden løntab i forbindelse
med uddannelse, uden at det koster ar-
bejdsgiverne noget, da finansieringen sker
på gensidigt grundlag. Først et par ord
om lovens omfang.

Begunstigede er fuldtidsbeskæftigede i
den private sektor. I forhold til den pri-
vate sektors samlede antal beskæftigede
(der også omfatter deltidsbeskæftigede)
benyttes ordningen reelt af godt og vel 2 %
(efter 1990/1991-opgørelsen 2 % funktio-
nærer og 2,5 % arbejdere), og det samlede
antal begunstigede udgør lidt over 50 000
årligt. Deltidsansatte er udelukket fra ord-
ningen (85 % af disse er som bekendt kvin-
der), og det samme gælder for den offent-
lige sektors ansatte, hvoraf en stor del ny-
der godt af en særlig uddannelsesorlovs-
ordning, som dog er mindre omfattende
end den private sektors.

Ordningen udnyttes af flere arbejdere end
funktionærer; halvdelen af dem, der ud-
nytter den, er mellem 20 og 30 år, men
alligevel er knap 20 % over 40 år.

Christian Piret
Leder af Den Kristelige
Fagbevægelses uddannelses-
afdeling (B)

Emile Creutz
Professor ved Det Katolske
Universitet i Leuven (B)

Den belgiske lov om frihed
til uddannelse af 1985 er
resultatet af en langvarig
udvikling og et historisk
kompromis mellem ar-
bejdsmarkedets parter og
de politiske myndigheder.
Retten til uddannelse er in-
gen selvfølgelighed: Den
befinder sig i skærings-
punktet mellem diverger-
ende økonomiske, sociale
og kulturelle interesser. Be-
tegnende er det, at den bel-
giske regering for nylig som
følge af det voksende under-
skud besluttede at begrænse
retten til uddannelsesorlov.
Det gik ikke ud over de kort-
varige erhvervsuddannel-
ser, men kun de længereva-
rende, hvilket er typisk for
en kortsigtet politik og i
strid med de storsindede er-
klæringer om uddannelsens
betydning ikke blot ud fra
et økonomisk synspunkt,
men også ud fra et socialt og
kulturelt synspunkt. Artik-
len gennemgår lovens tilbli-
velse og gennemførelse og
redegør for årsagerne til det
nuværende budgetmæssige
underskud og den trufne
beslutnings inkonsekvens.
Artiklen slutter med nogle
mere positive udsigter for
fremtiden.
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Sektorielt falder næsten halvdelen på jern-
industrien, hvilket i nogen grad forklares
af udviklingen af denne sektors uddan-
nelsesordninger. Endelig er henved 60 %
beskæftiget på virksomheder med over
500 ansatte.

Uddannelserne er enten lovbestemte
eller godkendt på grundlag af en ansøg-
ning til et paritetisk sammensat udvalg.
De almene uddannelser gennemføres
næsten udelukkende af fagforeninger og
udgør ca. 15 % af al den uddannelse, der
gives, men under 10 % af udgifterne der-
til, idet der er tale om relativt kortvarige
uddannelser.

De erhvervsrettede uddannelser omfat-
ter hovedsagelig:

❏ Uddannelser til forbedring af den
enkeltes muligheder på arbejdsmarke-
det (promotion sociale)
Denne undervisning gennemføres af det
offentlige som aftenkursus og havde op-
rindeligt til formål at give deltagerne en
ny chance. En for nylig gennemført re-
form af ordningen har givet den et op-
sving, selv om de generelle budget-
problemer på undervisningsområdet ikke
tillader virkeliggørelse af alle reformens
hensigter. Deltagerne kan enten vælge
bevisgivende uddannelser svarende til
almindelig undervisning, eller de kan del-
tage i mere speciel undervisning som
f.eks. sprog eller edb.

Uddannelsesvalget træffes i langt de fle-
ste tilfælde af arbejderen selv og frem-
byder ingen umiddelbar interesse for ar-
bejdsgiveren. Lovens primære mål er for
øvrigt at højne den arbejdende befolk-
nings skoleuddannelsesniveau og ikke at
imødekomme arbejdsgivernes behov.

Henved 55 % af dem, der udnytter lov-
ens muligheder, deltager i kurserne til
forbedring af mulighederne på arbejds-
markedet. I 1990-1991 udgjorde deltager-
antallet 27 000.

❏ Uddannelser for mindre nærings-
drivende
Gruppen omfatter både selvstændigt næ-
ringsdrivende og mindre virksomheder, og
der er tale om såvel grundlæggende som
videreførende uddannelser. Sidstnævnte
omfattes af loven om frihed til uddan-
nelse; der er altså tale om erhvervsrettede

uddannelser (teknisk tegning, bogføring,
skatteregnskab, forvaltning, edb osv.)
Uddannelserne fulgtes i 1990-1991 af
7 000 personer svarende til ca. 15 % af
samtlige deltagere.

❏ Sektorielle uddannelser afholdes
næsten udelukkende af jernindustrien via
et paritetisk ledet uddannelsesinstitut.
Disse uddannelser har gennemgået en ri-
vende udvikling, idet deltagerantallet
femdobledes på fem år og i 1990-1991
nåede op på 7 700 (15 % af det samlede
antal). Længere henne i artiklen omtales
det, hvorledes denne undervisning har
skabt uligevægt i ordningen, hvilket i
hvert fald vil kræve en omlægning af fi-
nansieringen, hvis der ikke skal ske en
fuldstændig forvridning af undervisningen
til fordel for uddannelser, der er umid-
delbart anvendelige på arbejdsmarkedet,
på bekostning af en mere almen uddan-
nelse af arbejderne.

❏ Endelig tilbydes der en række uddan-
nelser på højere læreanstalts- eller
universitetsniveau og uddannelser,
der er godkendt af det særlige udvalg,
som f.eks. den kristelige fagbevægelse
MOC’s uddannelse (eksamen i social
arbejdsvidenskab ved Institut Supérieur de
Culture Ouvrière, hvis diplom anerken-
des af Facultés Notre Dame de la Paix,
Namur) eller MOC’s uddannelse i samar-
bejde med det katolske universitet i
Leuven (licenciat i politik, økonomi og
socialvidenskab fra Faculté Ouverte de
Sciences Politiques, Economiques et
Sociales).

De sociale adgangsvilkår for uddan-
nelserne ligger fast: Arbejderen får løn i
uddannelsesperioden; afskedigelse er kun
tilladt af årsager, som intet har med
uddannelsesorloven at gøre. Virksomhe-
dens paritetiske organer skal være enige
og tage hensyn til såvel arbejdernes tarv
som til arbejdsorganisatoriske nødvendig-
heder, hvilket loven betegner som “kol-
lektiv planlægning”. Lønudbetalingen er
dog i øjeblikket begrænset til 65 000 BEF
(ca. 12 000 DKK) pr. måned.

Uddannelsens varighed var indt i l
1. september 1995 (forud for de nye be-
stemmelser, som omtales senere) fastsat
til 240 timer om året for erhvervsrettede
uddannelsers vedkommende (svarende til
30 arbejdsdage à 8 timer) og til 160 timer

“Begunstigede af loven er
fuldtidsbeskæftigede i den
private sektor. (...) reelt
benyttes ordningen af godt
og vel 2 % (...) lidt over
50 000 personer årligt.”

“De almene uddannelser
gennemføres næsten ude-
lukkende af fagforeninger
og udgør ca. 15 % af al den
uddannelse, der gives, men
under 10 % af udgifterne ...”
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for almene uddannelser. Minimum var
fastsat til 40 timer om året.

Ordningen finansieres for de almene
uddannelsers vedkommende af staten
(indtil 1985 fordeltes udgifterne mellem
stat og arbejdsgivere). Den ene halvdel
af lønnen betales af staten, den anden
betales via en afgift, der påhviler den pri-
vate sektors arbejdsgivere, hvad enten
virksomhedernes arbejdere udnytter ord-
ningen om betalt frihed til uddannelse
eller ej. Afgiften andrager 0,04 % af løn-
summen.

Bedømmelse af ordningen efter ti års
eksistens

Ordningen har ikke været genstand for
nævneværdig vurdering. Det er meget si-
gende, at den eneste vurdering, der er
foretaget i løbet af ti år, udsprang af
besparelseshensyn og gennemførtes af
statsrevisionen.

Kvantitativt har ordningen utvivlsomt for-
øget antallet af deltagere (fra 20 000 før
1985 til godt og vel 50 000 i dag). Allige-
vel er ordningen af marginal betydning
(2 % af den private sektors ansatte).

Et af målene var højnelse af skole-
uddannelsesniveauet, men der er ikke
foretaget nogen undersøgelse for at finde
ud af  de opnåede eksamens- el ler
kvalifikationsbevisers betydning eller ret-
ning. Det må dog formodes, at uddannel-
serne på universitetsniveau og en del af
uddannelserne til forbedring af den en-
keltes muligheder på arbejdsmarkedet har
medført en væsentlig højnelse af uddan-
nelsesniveauet.

Endvidere er det givet, at de sektorielle
uddannelser (over 90 % falder alene på
jernindustrien) har forøget de deltagende
arbejderes erhvervsmæssige tilpasning;
men i dette tilfælde bør man overveje ri-
meligheden af, at arbejdsgivernes udgifts-
halvdel (den anden betales af staten) for-
deles på samtlige brancher, når over 90 %
af deltagerne følger uddannelser på jern-
industriens uddannelsesinstitut.

Mere generelt er det rimeligt at antage, at
alene det forhold, at uddannelsen er en
personlig rettighed (og dermed et valg,
som den pågældende selv har truffet) og

repræsenterer en betydelig indsats fra ar-
bejderens side (det er ikke nok at deltage
i undervisningen, stof fet skal også
fordøjes, deltageren skal forberede sig til
prøverne osv.), sandsynligvis indebærer
en betydelig forbedring af dennes viden.
Hvorfor ellers gøre indsatsen? Der skal
endvidere gøres opmærksom på en række
skyggesider: Man kan hverken vurdere
lovens indflydelse på arbejdsprocesserne
som helhed (bedre kvalifikationer, bedre
integration i arbejdsorganisationen) eller
på beskæftigelsen: Selv om man eventuelt
kunne forestille sig, at et meget stort an-
tal deltagere ville nødvendiggøre i hvert
fald delvis ansættelse af afløsere, så er det
kun sandsynligt, hvis der er tilstrækkeligt
mange arbejdere under uddannelse, og
under forudsætning af at virksomheden
ikke er i tilbagegang.

Altså må man konstatere, at det navnlig
er arbejderen, der høster fordelene i form
af uddannelse, medens de kollektive virk-
ninger (i form af beskæftigelse eller bedre
beherskelse af arbejdsorganisationen) kun
vil vise sig, hvis foranstaltningen benyt-
tes i langt større omfang. De nyligt gen-
nemførte nedskæringer peger imidlertid
ikke i denne retning. For rigtigt at forstå,
hvad det er, der i øjeblikket står på spil,
vil det sikkert være formålstjenligt at gøre
en lille historisk afstikker.

Retten til frihed til uddan-
nelse: Historisk udvikling
og aktuelle problemer

Historisk forløb

I det 19. og i begyndelsen af det 20.
århundrede udviklede folkeunder-
visningen sig inden for den kristelige og
socialistiske arbejderbevægelse, der skulle
blive banebrydende for kravet om ret til
uddannelse. I 1936 gik Kristelig Arbejder-
ungdom (JOC) i Belgien ind for, at aften-
skolens timer blev medregnet i arbejds-
dagen.

Loven fra juli 1963 om forbedring af den
enkeltes muligheder på arbejdsmarkedet
(promotion sociale) indfører indtil en uges
uddannelsesorlov for almen- og sam-
fundsuddannelse for arbejdere (under 25
år).

“Ordningen har ikke været
genstand for nævneværdig
vurdering.”
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I tiden fra 1963 til 1973 udnytter mellem
3 000 og 6 000 arbejdere denne mulighed.
For de voksnes vedkommende indføres
endvidere godtgørelse for uddannelse til
forbedring af deltagernes position på ar-
bejdsmarkedet (præmier for vellykket
gennemførelse af aftenstudier), hvortil
kommer retten til et vist antal timer til
erhvervsrettet uddannelse, forudsat at der
foreligger en sektoriel overenskomst.

Men loven bærer kimen i sig til en række
problemer: Uddannelserne kan enten
være forbeholdt bestemte kategorier el-
ler være for alle. Uddannelsesindholdene
begrænses på forskellig vis: Almen-
undervisning accepteres, men i begræn-
set omfang og kun for unge; erhvervsret-
tet uddannelse for voksne.

1973-loven om “godskrivning af ti-
mer”. Under de gunstige sociale og kul-
turelle konjunkturer gøres der såvel i Bel-
gien som andre steder i Europa en række
fremskridt på lovgivningsområdet: Italien
indfører 150-timers ordningen, Frankrig
loven om livslang uddannelse etc. I Bel-
gien indfører den belgiske tværfaglige
aftale af 1971 uddannelsesorlov for
fagforeningsfunktionærer, og i 1976 føl-
ger loven om “politisk orlov”.

Udarbejdelsen af 1973-loven om godskriv-
ning af timer afslører arbejdsgivernes og
fagforeningernes divergerende opfattelser.

Arbejdsgiverne vil begrænse uddannelses-
retten til at omfatte erhvervsrettet uddan-
nelse og lade timeantallet bestemme af
de paritetiske udvalg, begrænse adgan-
gen til orlov efter arbejdsgivernes skøn
under en personlig samtale mellem ar-
bejdsgiver og ansat og endelig fastsætte
et maksimalt antal timer pr. bedrift.

Fagforeningerne ønsker at udvide adgan-
gen til uddannelse til også at omfatte al-
men og samfundsmæssig uddannelse, at
sikre den personlige uddannelsesret og
at lade uddannelsesorlovsvilkårene fast-
sætte af samarbejdsudvalg eller ved kol-
lektiv overenskomst. Kort sagt har man
skabt alle betingelser for ... at der ikke
sker noget som helst. Og det til trods for
at de daværende arbejdsministre (Ernest
Glinne 1973 og Alfred Califice 1974) hver
på deres måde prøvede på at glatte for-
hindringerne ud.

Loven om godskrivning af timer har en
del til fælles med den ovenfor beskrevne
lov om frihed til uddannelse, selv om der
er en række forskelle. Således fastsattes
aldersgrænsen til 40 år, og retten til ud-
dannelse erhvervedes gradvis (25 % det
første år, 50 % det andet og 100 % deref-
ter). Sektorielle uddannelser omfattedes
ikke af loven. Det nuværende system fast-
sætter ingen aldersgrænse og har erstat-
tet den gradvise erhvervelse at adgang
til uddannelse med fuld adgang fra be-
gyndelsen, men til gengæld indført et
maksimalt antal timer på 240 for er-
hvervsrettet uddannelse og 160 for
almenunddannelse.

Men loven om godskrivning af timer om-
fatter især en finansieringsordning (halv-
delen betales af staten, halvdelen ved
arbejdsgiverbidrag), som burde fjerne
mange hindringer.

Bekendtgørelsen af 1974 udvidede
godskrivningen af timer til også at om-
fatte kursus i almene fag med henblik på
arbejdernes økonomiske, sociale og kul-
turelle opstigning. Det indebar en betyd-
ningsfuld anerkendelse af almenuddan-
nelsens legitimitet som supplement til de
hovedsagelig erhvervsrettede uddannel-
ser. Som led i en samlet uddannelse kan
de to aspekter kombineres til fordel for
en generel forbedring af arbejdernes per-
sonlige og beskæftigelsesmæssige mulig-
heder.

Efter en hastig stigning i deltagerantallet
stagnerede det i tidsrummet fra 1963 til
1973, men faldt igen fra 1982: 13 250 i
1982; ca. 12 000 i 1983 og ca. 11 000 i
1984.

Generelt slog loven ikke igennem. Den
årlige udnyttelse af ordningen lå på knap
en halv procent af de beskæftigede ar-
bejdere, hvilket svarer til mellem 2 og 3
% af alle fuldtidsbeskæftigede betragtet
over en tiårs periode.

En undersøgelse, som blev gennemført i
1977 af P. Delepine under ledelse af pro-
fessor Daucy for det belgiske arbejdsmi-
nisterium viste, at mindst en tredjedel af
de arbejdere, der var berettiget til god-
skrivning af timer, ikke benyttede sig af
ordningen, hovedsagelig af skræk for re-
aktioner dels fra arbejdsgiverens side, dels
- om end i mindre grad - fra kollegernes

“Under de gunstige sociale
og kulturelle konjunkturer
gøres der såvel i Belgien
som andre steder i Europa
en række fremskridt på
lovgivningsområdet (...)”

“Udarbejdelsen af 1973-
loven om godskrivning af
timer afslører arbejdsgi-
vernes og fagforeningernes
divergerende opfattelser”
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side, fordi disse fik mere arbejde som
følge af orlovstagerens fravær.

Den beskedne udnyttelse af orlovsretten
forklares imidlertid også af lovens egne
begrænsninger: Aldersgrænsen på 40 år,
loftet over godtgørelsen for løntab, det
begrænsede uddannelsestilbud og ar-
bejdsgivernes meget moderate interesse.
Den vedvarende økonomiske krise under-
stregede nødvendigheden af større sam-
menhæng mellem uddannelsen og virk-
somhedens interesser etc.

Af alle disse grunde blev loven om god-
skrivning af timer taget op til revision for
endelig at blive vedtaget som lov om be-
talt frihed til uddannelse (se ovenfor).

Hvori bestod de væsentligste proble-
mer?

Uanset de konkrete modaliteter var der
fem væsentlige problemer, der hele tiden
gik igen:

De uddannelsesberettigede. Til at begynde
med var der tale om at begrænse den al-
mene uddannelse til ungdommen og den
erhvervsrettede uddannelse til voksne.
Dernæst kunne kun personer under 40 år
få godskrevet timer. Endvidere har ord-
ningen altid kun omfattet den private sek-
tors fuldtidsbeskæftigede, medens deltids-
beskæftigede (hovedsagelig kvinder) og
offentligt ansatte stod udenfor. Hvad vil
der ske, hvis man fremmer og støtter fri-
villig overgang til deltid? Endvidere er det
klart, at flekstidens udbredelse rent fak-
tisk udelukker et større antal ansatte (især
kvinder) fra adgangen til uddannelserne.

Uddannelsesindholdet. Inden for arbejder-
bevægelsen består der uenighed mellem
dem, der fortrinsvis går ind for erhvervs-
rettet uddannelse, og dem, der sætter ar-
bejdernes almenuddannelse i første
række. Endvidere har arbejdsgivernes re-
præsentanter altid ønsket at begrænse
først godskrivningen af timer og dernæst
uddannelsesorloven til erhvervsrettet ud-
dannelse.

Til trods for disse interne spændinger har
arbejderbevægelsen imidlertid aldrig vil-
let adskille arbejdernes erhvervsrettede og
tekniske uddannelse fra disses almene,
politiske, samfundsmæssige og kulturelle

uddannelse og udvikling. Måske er det
netop særkendet for de belgiske love om
godskrivning af timer og frihed til uddan-
nelse i forhold til andre lande, et sær-
kende, som hele tiden drages i tvivl og
dermed bliver genstand for konflikt, hvil-
ket vi får at se senere i artiklen.

Retten til uddannelse er en personlig ret
og kan derfor ikke begrænses af arbejds-
givernes arbejdsorganisatoriske synspunk-
ter eller af ønsket om at påtvinge arbej-
deren et bestemt uddannelsesindhold.

Dette problem hænger selvfølgelig sam-
men med det foregående: Jo mere den
fulgte uddannelse adskiller sig fra de
beskæftigelsesmæssige krav, i desto
højere grad skal den uddannelsessøgende
nyde fordelen af, at der er tale om en vir-
kelig personlig ret, der ikke begrænses af
andre krav end den pågældendes egne
ønsker og interesser.

Vilkårene for udnyttelse af denne ret skal
gøres til genstand for forhandlinger i de
respektive paritetisk sammensatte instan-
ser og kan følgelig ikke erstattes af per-
sonlige aftaler mellem arbejdsgiver og
arbejdstager, idet magtforholdet mellem
disse er alt for ulige.

Finansieringen af ordningen bør sondre
mellem statens og arbejdsgivernes respek-
tive andele alt efter den almene og den
erhvervsrettede uddannelses forholdsvise
betydning.

Dette punkt har i særlig grad foranlediget
lovgiveren til klart at præcisere, hvad der
forstås ved henholdsvis erhvervsrettet
uddannelse og almenuddannelse inden
for én samme lovgivning, og derefter de-
finere de respektive bidrag fra stat og ar-
bejdsgivere (arbejdsgiverbidragene indbe-
tales til en gensidig fond).

Ved betragtning af disse problemer kon-
staterer man, at det er fejlagtigt at tro, at
spørgsmål om kulturelle rettigheder er
mindre konfliktfyldte end andre, til trods
for at alle ser ud til at være overbeviste
om uddannelsens nødvendighed, som da
også er genstand for stort set samstem-
mende udtalelser.

“(...) loven om godskrivning
af timer (blev) taget op til
revision for endelig at blive
vedtaget som lov om betalt
frihed til uddannelse ...”
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Var 1995 et dårligt år for
belgiske arbejderes kultu-
relle rettigheder?

I 1991 fik statsrevisionen til opgave at
undersøge, hvordan loven om frihed til
uddannelse gennemføres. Som nævnt var
det rent budgetmæssige bevæggrunde, der
gav anledning til denne anmodning. Det
samlede underskud siden forbedringerne
i 1985 (aldersgrænsens afskaffelse, mu-
lighed for sektorielle uddannelser) var
nået op på 3 mia. BEF (ca. 555 mio. DKK),
og det årlige underskud androg 600 mio.
BEF (ca. 110 mio. DKK).

Statsrevisionens undersøgelse viste, at selv
om antallet af dem, der fulgte de almene
uddannelser, var steget med 37 % i løbet
af femårs perioden 1985/86 - 1990/91, så
udgør forøgelsen 305 % for uddannelser
for mindre næringsdrivende og 246 % for
sektorielle uddannelser, til trods for at disse
praktisk talt udelukkende falder på jernin-
dustrien. Der er med andre ord sket en
meget følelig vækst for de erhvervsrettede
uddannelser. Endvidere kendetegnes disse
uddannelser ved deres korte varighed.
Eksempelvis har vi konstateret, at uddan-
nelse af arbejdere og funktionærer på jern-
industriens institut for voksne for mindst
90 % af uddannelsernes vedkommende
ikke overskred 120 timer om året.

Statsrevisionens beretning rejser det
grundlæggende spørgsmål, om det er øko-
nomisk forsvarligt, at det offentlige finans-
ierer halvdelen af “skræddersyede” interne
eller sektorielle uddannelser! Vi er for vort
vedkommende kommet til det resultat, at
de nye uddannelser, der er kommet til
siden 1985, tegner sig for over halvdelen
af det årlige underskud på 600 mio. BEF
(ca. 110 mio. DKK).

Dette spørgsmål burde måske have for-
anlediget statsrevisionen til at foreslå en
anden finansieringsform.

Den politiske beslutning, der blev truffet
efter offentliggørelsen af statsrevisionens
beretning og de derpå stedfindende drøf-
telser, var imidlertid en ganske anden.
Bekendtgørelse af 28. marts 1995 fastsæt-
ter det højeste årlige timetal, som arbej-
deren er berettiget til, til 120 (i stedet for
240) for erhvervsrettede uddannelser, og
ti l 80 (i stedet for 160) for almen-

uddannelser - dog med nogle undtagel-
ser for bestemte uddannelsestyper, for
hvis vedkommende grænsen forhøjes til
180 timer for erhvervsuddannelser og 120
timer for almene uddannelser.

Faktisk berører begrænsningen af det mak-
simale timetal kun de langvarige uddan-
nelser, dvs. sådanne der kræver en stor
indsats fra deltagerens side, hvorimod der
på ingen måde røres ved de sektorielle
uddannelser, der for 90 %’s vedkommende
ligger under de nye årlige maksima, til
trods for at det netop er væksten inden
for sidstnævnte uddannelser, der medfører
over halvdelen af det årlige underskud!
Reelt set er det arbejdstagernes ret til ud-
dannelse, der røres ved, idet de nye mak-
simale timetal kan berøve deltagerne mo-
det til at vælge de lange uddannelser. To
år efter at have udelukket muligheden for
deltagelse i visse uddannelser, der
kvalificeredes som “hobby”, er man her-
med indtrådt i en ny fase.

Hvis man endvidere betænker, at 40 % af
de bevillinger, der er afsat til uddannelses-
orlov, går til jernindustriens arbejdsgivere,
i realiteten til nogle ganske få virksom-
heder, og at jernindustrien alene tegner
sig for 90 % af de sektorielle uddannel-
ser, som følges under uddannelsesorlovs-
ordningen, og hvis man antager, at andre
sektorer (som levnedsmiddelindustrien,
beklædningsindustrien og den kemiske
industri) lidt efter lidt begynder at benyt-
te sig af ordningen, kan man frygte nye
begrænsende foranstaltninger, der rammer
hele ordningen, eller omvendt heri se et
argument for omkalfatring af arbejds-
tagernes kulturelle rettigheder med tilsva-
rende forøget finansiering! Her drejer det
sig ikke om at drage dynamikken i tvivl
inden for en hel sektor, i det foreliggende
tilfælde jernindustrien, da netop denne
branche udmærker sig ved sin mangeå-
rige paritetiske tradition på uddannelses-
området og reel fagforeningskontrol af
uddannelsespolitikken. Men overførsel af
denne udvikling til andre sektorer vil uvæ-
gerligt rejse spørgsmålet enten om til-
strækkelig finansiering eller nye ind-
skrænkninger med fare for, at det i første
række kommer til at gå ud over de læn-
gere, ikke udpræget erhvervsrettede ud-
dannelser. Med andre ord må man håbe,
at et fremtidigt mere omfattende bidrag
fra brancherne vil bidrage til at skabe
balance i ordningen, så retten til uddan-

“Statsrevisionens undersø-
gelse viste (...) en meget fø-
lelig vækst for de erhvervs-
rettede uddannelser (...)”
og at disse “... uddannelser
(kendetegnes) ved deres
korte varighed.”

Er det ... “økonomisk for-
svarligt, at det offentlige fi-
nansierer halvdelen af
“skræddersyede” interne
eller sektorielle uddannel-
ser!”
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nelsesorlov for de lange uddannelsers
vedkommende kan genskabes.

Nye udsigter for arbejder-
nes kulturelle rettigheder?

Ønsket om udvidelse af de kulturelle ret-
tigheder er ingen selvfølgelighed inden for
arbejderbevægelsen. Der er forløbet ca.
40 år mellem JOC’s “Le Journal du
chômeur” og loven om godskrivning af
timer. Som nævnt ovenfor har interessen
for denne kamp udviklet sig gradvis. Der
er imidlertid glimrende grunde til at gen-
optage debatten, idet kravet om udvidelse
af retten til uddannelsesorlov har antaget
nye dimensioner.

Som middel i kampen for beskæftigelse. En
række store virksomheder greb hver især
til loven om frihed til uddannelse for over
1000 ansatte i 1990/91. Når anvendelsen
af uddannelsesorlov antager et sådant
omfang, er der grund til at tro, at ordnin-
gen øver reel indflydelse på beskæftigel-
sen enten ved at skabe arbejdspladser ved
ansættelse af afløsere for de ansatte, der
er på uddannelsesorlov, eller ved at re-
ducere virksomhedernes overgang til ned-
sat timetal. I stedet for at begrænse ord-
ningen burde man så ikke snarere gøre
retten til uddannelsesorlov til en beskæfti-
gelsespolitisk løftestang navnlig ved ind-
førelse af forskellige former for erhvervs-
rettet eller almen uddannelse, der med-
fører ansættelse af arbejdere som følge af
arbejdstidsnedsættelse eller nedskæring af
arbejdsudgifterne?

Som reaktion på manglende social, kul-
turel og politisk medindflydelse, der på

spektakulær måde tilkendegives ved
højrefløjens fremgang og den udbredte
mangel på politisk interesse. I højere grad
end tidligere vil det være absurd at ad-
skille nødvendigheden af erhvervsrettet
uddannelse og omskoling til moderne fa-
brikationsmetoder fra deltagelse i det so-
ciale, kulturelle og politiske liv. Den om-
fattende arbejdsløshed foranlediger imid-
lertid fagforeningerne til at lægge større
vægt på erhvervsuddannelserne, som det
er meget vigtigt for organisationerne at
bevare kontrollen over, hvis ikke arbejds-
giverne og disses sammenslutninger helt
skal overtage styringen. Men arbejderbe-
vægelsens traditionelle ønske om ikke at
sondre mellem erhvervsrettet og almen
uddannelse, når talen er om arbejdernes
ret til uddannelse, er så aktuelt som al-
drig før.

Det burde altså være muligt at skabe nye
muligheder for udbygning af arbejdernes
kulturelle rettigheder og at gøre disse til
en prioritet under overenskomstforhand-
lingerne, så man ad denne vej kan nå
målene for beskæftigelse og forbedring
af de kulturelle rettigheder.

De ovenfor påpegede problemer, som i
større eller mindre omfang er indgået i
den forløbne tids kompromiser, vil så vige
pladsen til fordel for et andet problem,
nemlig omfanget af retten til uddannelse
og dermed også omfanget af den nødven-
dige finansiering deraf. Følgelig må man
ikke ud fra rent budgetmæssige synspunk-
ter reducere arbejdernes ret til uddannelse
til det rene småtteri, denne rettighed bør
udbygges og udstyres med de fornødne
finansielle midler, fordi den på én gang
imødekommer økonomiske, sociale og
kulturelle mål.

“... burde man så ikke sna-
rere gøre retten til
uddannelsesorlov til  en
beskæftigelsespolitisk løf-
testang?”
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Inden en lokalpolitiker kaster et kritisk
blik på undervisning og uddannelse, må
han anstille nogle betragtninger over be-
tydningen af nutidens demokratiske
praksis, idet det kun er i lyset af en ny
social og politisk sammenhæng, at man
kan vurdere, hvad det egentlig drejer sig
om.

Demokrati - i bogstavelig forstand folke-
styre - indskrænker sig i praksis til, at en
folkevalgt repræsentant optræder på bor-
gernes vegne. Spørgsmålet er, om befolk-
ningen inden for rammerne af den nuvæ-
rende form for demokrati kan udøve sin
myndighed uden nødvendigvis at over-
drage den til en valgt repræsentant, eller
om befolkningen i det mindste som i
“participativt demokrati” kan overlade sin
myndighed til en repræsentant, der alt
efter sagens karakter og den tilstræbte
virkning vælges på en eller anden måde.

Det er det vigtige spørgsmål, der melder
sig for en fransk borgmester, der for seks
år vælges som repræsentant for en kom-
munes borgere med vidt forskellige in-
teresser.

Borgmesteren kan ikke længere være re-
præsentant for befolkningen, der hverken
er homogen med hensyn til forventnin-
ger eller samhørighed. På mindre end
halvtreds år har kommunen som sted for
dagligdags funktioner som arbejde, for-
brug, fritidsbeskæftigelser, undervisning,
kommunikation osv. udviklet sig i et så-
dant omfang, at den har mistet enhver be-
tydning som almen ramme om hverdagens
kontakter. Selvfølgelig kan man omdefi-
nere kommunen efter nutidens kommu-
nikationsmidlers alen for at genskabe et
generelt homogent kontaktsted. Men den
videnskabelige og tekniske udvikling går
for stærkt til, at man kan erstatte rum- og
tidsbegreber fra hestevognens tid med til-

Undervisningens og
uddannelsens rolle i
det lokale demokrati

svarende begreber fra automobilet og høj-
hastighedstogets æra, når vor dagligdag
allerede nu kendetegnes af informations-
overføring ved hjælp af radiobølger eller
gennem glasfiberkabler.

Grænsen mellem det lokale og det glo-
bale bliver for omskiftelig og udvisket til,
at lokalpolitikeren kan repræsentere kom-
munens borgere over for et andet poli-
tisk repræsentationsniveau. Da borg-
mesterfunktionen igennem mere end et
århundrede hverken har udviklet sig med
hensyn til konturer eller rettigheder, skal
borgmesterens rolle enten udbygges, el-
ler der må sættes spørgsmåltegn ved selve
dens eksistens, hvis man ønsker, at ordet
demokrati skal bevare sin oprindelige
betydning.

Det er i denne eksistentielle sammen-
hæng, at jeg som borgmester retter blik-
ket mod undervisning og uddannelse i et
lokalt demokrati. Mit synspunkt kan kun
være enkeltstående, da det er af erken-
delsesteoretisk natur og derfor ikke kan
gøre krav på mønstergyldighed.

For mig som borgmester i Parthenay (de-
partementet Deux-Sèvres), en lille fransk
by med 11 300 indbyggere midt i et land-
distrikt med 45 000 indbyggere, er det en
primær og presserende opgave at under-
vise og uddanne de enkelte mennesker
til at blive medlemmer af et moderne by-
samfund, kort sagt til “borgere af i dag”.

Aldrig tidligere har det enkelte menne-
ske haft så store muligheder for at frigøre
sig fra afhængigheden af en oversanselig
orden gennem summen af den kunnen
og viden og de tekniske midler, som om-
givelserne byder det, eller i det mindste
gennem koncentrationen af de materier,
energier og informationer, det her kan øse
af. På tærskelen til 2000-tallet bliver det

Michel Hervé
borgmester i Parthenay (F)

“På mindre end halvtreds år
har kommunen som sted
for dagligdags funktioner
som arbejde, forbrug,
fritidsbeskæftigelser, un-
dervisning, kommunika-
tion osv. udviklet sig i et
sådant omfang, at den har
mistet enhver betydning
som almen ramme om hver-
dagens kontakter.”

“Det er snarere mit ønske
(...) at åbne borgerens øjne
for vekselvirkningerne og
den indbyrdes afhængig-
hed, som han frembringer
gennem den blotte udøvelse
på naturen og på andre af
sin dag for dag stærkere
personlige skabende kraft.”
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mindre naturbundne menneske i højere
grad aktiv deltager i historien, skaber af
verden og dermed mere afhængig af de
kunstprodukter, som det frembringer, men
også mere indbyrdes afhængigt af andre.

Det er ikke så meget mit ønske at finde
ud af, om undervisningen har til formål
at fremme individets “aktive immanens”,
eller om den fortsat skal indeslutte indi-
videt i en “transcendens” med forudetab-
leret etisk grundlag, som at åbne borger-
ens øjne for vekselvirkningerne og den
indbyrdes afhængighed, som han frem-
bringer gennem den blotte udøvelse på
naturen og på andre af sin dag for dag
stærkere personlige skabende kraft.

Som aktiv borger og deltager i byens liv
skal han finde det sted, hvor der bliver
harmoni mellem hans egen kreative frem-
drift og medborgernes. Kort sagt: Tage sit
ansvar. I denne søgen efter ligevægt an-
tager kontaktoptagelse, kommunikation
og tilbagemelding af information en gan-
ske særlig betydning.

Derved bliver det borgmesterens opgave
at lette kommunikationen, at optræde som
en slags mellemmand, i stedet for selv at
være deltager, så meget desto mere som
han i kraft af sit mandat som folkevalgt
har langt større magt end de almene bor-
gere, hvilket tvinger ham til at begrænse
sin egen magt og til at udvise større
ansvarsfølelse.

Kort sagt: Grundlaget for borgerens un-
dervisning bør være hans ansvarliggørelse
med henblik på tilstræbelse af harmoni i
bysamfundet. Den efterfølgende undersø-
gelse af hvilke undervisningsmekanismer,
der fører til dette mål, burde være en sag
for specialister, hvis det ikke var på grund
af en indlysende konsekvens: Man bliver
først klar over vekselvirkningssam-
menhængen med omgivelserne gennem
den handling, der forstyrrer balancen i
disse.

For at gøre borgeren ansvarsbevidst må
man derfor bistå denne med at sætte no-
get i gang, med aktivt at tage del i byens
liv. I denne forbindelse består demokra-
tiet i at fremme de vilkår, der giver bor-
geren mulighed for at iværksætte noget,
så han eller hun kan opfatte veksel-
virkningen med omgivelserne for at lære
at begrænse sin egen handleevne.

Måske kunne vi slippe for at gøre vor egen
aktive erfaring, hvis vi accepterede troen
på den af andres erfaringer bekræftede
teori, men den har kun gyldighed i rela-
tion til sammenhængen, og som bekendt
udvikler denne sammenhæng sig hurti-
gere og hurtigere.

Det felt, der åbner sig for undervisnings-
indsatsen, bliver følgelig umåleligt: Det
er multidimensionalt i sine funktioner; det
berører alle livets aspekter, tager hensyn
til alle tidens dimensioner (historien, nu-
tiden og fremtiden). Denne nye samfunds-
mæssige placering tvinger til omlægning
af undervisningsformerne omkring føl-
gende to centrale “evidenser”.

Første evidens:
Åbne for nye emneområ-
der

Kundskabsområderne i skolernes under-
visningsprogrammer er yderst begrænsede
i forhold til de mangfoldige behov, der
skal opfyldes for at få et harmonisk liv i
et bysamfund. Første gang jeg som borg-
mester blandede mig i undervisningen var
eksempelvis, da jeg oprettede en kom-
munal stilling som færdselsunderviser i
tilknytning til grundskolen. Jeg gjorde det,
fordi man ikke kommer uden om auto-
mobilets betydning i det moderne bysam-
fund, og fordi det store antal trafikofre
hvert år i Europa viser, at det haster med
at få gjort noget på dette område.

Hvad fortæller man rent generelt det brede
publikum om sundhed og hygiejne? I
bedste fald lidt om renlighed og gode
kostvaner, men intet som sætter folk i
stand til at stille de rette spørgsmål til
specialisterne. Hvordan ligger det med
miljø og fysisk planlægning? Hvor under-
vises der i den billedkultur, der skal for-
hindre manipulation via fjernsynet? Hvor-
når underviser skolen i økonomi og er-
hvervsliv, til trods for at vi i alle måder
formes af økonomisk tænkning? Hvem får
undervisning i den teknik og de produk-
tionprocesser, der ligger til grund for alt
det, der omgiver os i hverdagen? Forbrug,
ret, arkitektur, strategi, samfundslære,
psykologi, etik, erkendelseslære, antropo-
logi, historien om tanker, myter, trosret-
ninger og videnskab - har disse emner
borgerret i skolen for alle? Nej, det er

“Grundlaget for borgerens
undervisning bør være
hans ansvarliggørelse med
henblik på tilstræbelse af
harmoni i bysamfundet.”

“Kundskabsområderne i
skolernes undervisnings-
programmer er yderst be-
grænsede i forhold til de
mangfoldige behov, der
skal opfyldes for at få et
harmonisk liv i et bysam-
fund.”
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specialisternes sag, selv om disse emner
har grundlæggende betydning for byens
liv.

Anden evidens:
Lære tilegnelsens kunst

Mængden af viden forøges så hurtigt, og
nyskabelser holder deres indtog i et om-
fang så stort, at man ikke kan lære det
hele. Derfor må man lære at forvalte al
denne viden, lære hvordan man finder
frem til brugbare oplysningskilder. Altså
er det ikke så meget konkret viden som
tilegnelsesmetoder, hvormed nutidens
undervisning skal bidrage.

Borgeren skal vide, hvordan man får ad-
gang til informationer, hvordan man ud-
vælger, bruger og vurderer deres relevans.
Borgeren skal lære at indtage bestemte
holdninger som nysgerrighed, kritisk sans
og kendskab til sig selv. For at kunne
sætte noget i gang, forny og gøre tingene
anderledes må mennesket være i stand til
at acceptere forskelle, at være i mindre-
tal, ja marginal, og kunne revidere sin
bedømmelse. For at kunne leve i en ver-
den, der til stadighed udvikler sig, må
mennesket formå at relativere sine fiks-
punkter, udvide sit synsfelt og uddybe sit
forhold til tiden.

Mennesket skal lære at overskride lineære
tankeslutninger, kunne konkludere “bag-
læns”, benytte multidimensionale analoge
metoder og udvikle sin intuitive evne.
Mennesket skal kunne omgås med selv-
modsigelser, paradokser og konflikter. I
højere grad give forrang til processens
dynamik end til dens målsætning og gøre
sidstnævnte rent midlertidig.

I undervisning af denne art får leg og spil
en fremtrædende betydning som følge af
muligheden for at simulere og at virke
som model. Derfor afholdt byen Parthenay
som den første i Europa allerede for ti år
siden et “legestævne” og fortsætter i øv-

rigt med at udbrede legeånden blandt alle
byens publikumskategorier. På lignende
måde har opbygningen af et interaktivt
net for gensidig kundskabsudveksling
fremmet den vedvarende tilegnelse af
kunnen og viden - ikke så meget ved det,
som brugerne tilegner sig fra de andre,
men ved det, som brugeren lærer de an-
dre.

Udvikling af videnskab og teknik, nye
kommunikationsformers fremkomst, an-
vendelse af  data t i l  opt imer ing af
handlingsprocessen, kulturelle, demo-
grafiske og miljømæssige chok, menne-
skets egen konceptuelle ændring med
hensyn til identitet og plads, tvinger alt
dette ikke til opgivelse af den model, der
betragter skolen som det eneste sted, hvor
man kan lære noget, og barndommen som
det primære tidspunkt for tilegnelse af lær-
dom?

For at blive en ansvarsbevidst aktør i en
verden i udvikling må vi differentiere
undervisningsstederne, gøre uddannelsen
livslang og byen til sted og primært berø-
ringspunkt for erhvervelse af viden og
kunnen.

I denne sammenhæng kan udbygningen
af demokratiet, som afhierarkiserer og
afspecialiserer centrene for beslutning,
handling og kreation, kun forøge de indi-
viduelle og kollektive behov på dette felt.

Når politikeren stilles over for de to krav
om uddannelse og demokrati, bliver han
nødvendigvis organisator af et omfattende
undervisningsmarked, der i størrelse sva-
rer til  det område, hans mandat omfat-
ter. Det er hans opgave at få borgeren til
at føle sig direkte berørt, til at få lyst til at
lære noget, at tilskynde ham eller hende
til at gøre en indsats, til at forbedre vilkå-
rene for at tage nye emner op til drøf-
telse og til at etablere nye fikspunkter.
Ved vejs ende burde skolen afløses af en
ny og generaliseret undervisningsform,
autodidaktik og en ny borgertype vise sig:
et ansvarsbevidst og tænkende menneske.

“Det er (...) ikke så meget
konkret viden som tilegnel-
sesmetoder, hvormed nuti-
dens undervisning skal bi-
drage.”

“... skolen (burde) afløses
af en ny og generaliseret
undervisningsform, auto-
didaktik og en ny borger-
type vise sig: et ansvarsbe-
vidst og tænkende menne-
ske.”
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Anbefalet lekture

På europæisk og internationalt plan
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gt
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tu
r Denne rubrik er

udarbejdet af

Maryse Peschel
og CEDEFOP’s dokumen-
tationstjeneste med støtte
fra dokumentationsnettet
(jf. sidste side i rubrikken)

Rubrikken “Udvalgt litteratur”
giver en oversigt over de sene-
ste, mest signifikante publika-
tioner vedrørende udviklingen
inden for erhvervsuddannelse
og kvalifikationer på europæ-
isk og nationalt plan. Vægten
lægges især på sammenligne-
lige værker, men rubrikken in-
deholder også nationale un-
dersøgelser foretaget som led i
europæiske og internationale
programmer, analyser af
fællesskabsaktioners udvirk-
ning i medlemsstaterne samt
betragtninger af et land fore-
taget udefra. Rubrikken “Fra
medlemsstaterne” indeholder
et udvalg af vigtige nationale
publikationer

C
E

D
E
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P

C
E

D
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FO
P panorama

Coherence between
compulsory education,
initial and continuing
training and adult
education in Norway

National report

Informationer, studier og
sammenlignende undersø-
gelser

European Research Directory. A file of
current vocational training research
projects
Clarke, F.A.; Hayman, S.; Brugia, M.
Det Europæiske Center for Udvikling af
Erhvervsuddannelse (CEDEFOP)
Berlin, CEDEFOP, 1995, pag. diff.,
papir- og disketteversion
ISBN 92-826-9899-8 (fr)
EN, FR

Ideen med at udarbejde denne første for-
tegnelse over igangværende forsknings-
projekter på erhvervsuddannelsesområdet
opstod i forbindelse med et CEDEFOP
Forum, hvori deltog forsknings- og
udviklingsinstitutioner. Sigtet er at for-
midle oplysninger til forskere, forsknings-
institutioner og alle aktører, der beskæf-
tiger sig med dette område med henblik
på at fremme det grænseoverskridende
samarbejde. Denne første udgave begræn-
ser sig til forskningsprojekter, der er be-
stilt af offentlige myndigheder, men det
er planen at udvide fortegnelsen til andre
forskningsundersøgelser og til tvær-
nationale projekter iværksat inden for
rammerne af fællesskabsprogrammer og
-initiativer. Fortegnelsen indeholder en
liste over projekter - papir og diskette-
version - og en metodologisk forsknings-
guide samt et indeks. Projekterne, der er
opstillet efter land, præsenteres på et
informationsark med beskrivelse af mål,
metode og forventede resultater. Hvert
informationsark indeholder desuden op-
lysninger om den ansvarlige institution,
ordregiveren, budgettet samt projektets
varighed.

Coherence between compulsory edu-
cation, initial and continuing training
and adult education in Norway
Skinningsrud, T.
Det Europæiske Center for Udvikling af
Erhvervsuddannelse (CEDEFOP)
Berlin, CEDEFOP panorama, nr. 57, 1995,

100 s.
EN
CEDEFOP, Marinou Antypa 12
GR-57001 Thessaloniki (Thermi)

På Kommissionens anmodning foretog
Centeret en undersøgelse af det almene
og erhvervsrettede uddannelsesudbud i 10
medlemsstater samt Norge og Sverige,
herunder en sammenligning af graden af
sammenhæng og afstemning mellem
uddannelsesmidler, -indhold, -varighed og
-placering med henblik på at fremme ad-
gangen til en livslang læreproces. Rap-
porten indeholder kapitler om regulerin-
gen af de erhvervsfaglige grunduddannel-
ser og den almene og erhvervsrettede vok-
senuddannelse i Norge, det offentlige
udbud, herunder obligatorisk skolegang,
uddannelser på sekundærtrin II og højere
uddannelser, den relativt lille private sek-
tor samt den frivillige sektor af voksen-
uddannelsessammenslutninger, arbejds-
markedsforanstaltninger og jobtrænings-
ordninger. Der gives også en beskrivelse
af organisatoriske innovationer med hen-
syn til koordinering af lokale uddannelses-
udbud.

Pays de l’OCDE. Le passage de l’école
à la vie active
Freyssinet, J.
i: IRES Chronique Internationale, nr. 33,
Noisy-le-Grand, 1995, s. 3-6
ISSN 1145-1408
FR

Et referat fra et rundbord organiseret af
OECD og National Center on Adult Lite-
racy (Pennsylvania Universitet) den 2. og
3. februar 1995 i Paris, hvor eksperter fra
14 lande var samlet for at sammenligne
forskellige former for overgangsordninger
mellem erhvervsmæssig grunduddannelse
og beskæftigelse og drøfte udviklings-
tendenserne i forskellige lande. Hoved-
formålet var at lokalisere eventuelle fæl-
les tendenser og at sammenholde fire
forskellige løsningsmodeller.

Indlæggene fra dette seminar er offentlig-
gjort i specialnummeret af tidsskriftet
IRES, foråret 1995.
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Reviews of national policies for
education - Sweden
Organisationen for Økonomisk Samar-
bejde og Udvikling (OECD)
Paris, OECD, 1995, 244 s.
ISBN 92-64-14380-7
EN, FR

Som et vidnesbyrd om den brede inter-
esse for svensk uddannelsespolitik er der
offentliggjort en tredje OECD-undersø-
gelse, der vurderer sammenhængen mel-
lem uddannelseskvalitet og lige mulighe-
der. Vanskelighederne med at nå det øn-
skede mål har ført til en ny politik, der
lægger større vægt på konkurrence-
strategier og decentralisering. Nogle af
disse nylige ændringer er endnu ikke
implementeret, og rapporten rejser nogle
væsentlige spørgsmål om deres række-
vidde og relevans, navnlig gennem foku-
sering på den indførte kortlægnings-
politik, de institutionelle virkninger heraf,
voksenuddannelsens usikre fremtid og
reformerne af de post-sekundære uddan-
nelser.

Evaluation and the decision making
process in higher education: French,
German and Spanish experiences
Organisationen for Økonomisk Samar-
bejde og Udvikling (OECD)
Paris, OECD, 1994, 204 s.
ISBN 92-64-14303-3
EN, FR

Der er stigende interesse for evaluering
af de højere uddannelser i OECD-landene
i dag. Denne rapport fokuserer på eva-
luering som et afgørende element i en
institutions beslutningsprocesser, der kan
tjene til at forbedre aktiviteternes kvali-
tet. Der gives en oversigt over evaluering
af højere uddannelser i Frankrig, Tysk-
land og Spanien, lande med tradition for
stærk statsindflydelse i de højere uddan-
nelser. Situationen er nu ved at ændre sig,
og evalueringsdebatten peger på en fæl-
les interesse i, at evalueringen i højere
grad overlades til læreanstalterne, og at
disses autonomi øges. Endvidere gives der
en oversigt over udviklingstendenserne i
de omhandlede lande som beskrevet på
et OECD-seminar i maj 1993.

Measuring the quality of schools/
Mesurer la qualité des établissements
scolaires
Organisationen for Økonomisk Samar-
bejde og Udvikling (OECD)
Paris, OECD, 1995, 240 s.
ISBN 92-64-04355-1
tosproget version: EN/FR

Hvordan kan man måle, om en undervis-
ningsinstitution fungerer tilfredsstillende?
Dette værk forsøger at besvare spørgsmå-
let ved at undersøge, hvordan allokering
af menneskelige ressourcer, beslutnings-
tagning, undervisningsprogrammer, kva-
liteten af skolernes organisationsmåde og
undervisningsmetoder kan udtrykkes i
form af sammenlignelige indikatorer. For
at give et bedre grundlag for en sammen-
ligning af skolesystemerne i de forskel-
lige lande undersøges det, hvorledes disse
indikatorer udvælges og fastlægges, og
deres anvendelighed for de offentlige
myndigheder, empiriske berettigelse, for-
dele og utilstrækkeligheder diskuteres.

Education and employment - Indica-
tors of education systems/Formation
et emploi - Indicateurs des systèmes
d’enseignement
Organisationen for Økonomisk Samar-
bejde og Udvikling (OECD)
Paris, OECD, 1995, 160 s.
ISBN 92-64-04357-8
tosproget version: EN/FR

Undervisning og uddannelse er et uom-
gængelig nødvendigt instrument til at
fremme en højtlønsstrategi og øge pro-
duktiviteten som led i bestræbelserne på
at skabe varig beskæftigelse, men dette
instrument er ikke altid lige godt tilpas-
set arbejdsmarkedet. Nærværende publi-
kation redegør for bestræbelserne på at
forbedre tilpasningen og viser ved hjælp
af internationale indikatorer forbindelsen
mellem uddannelse og beskæftigelse og
de økonomiske og sociale virkninger he-
raf. Disse indikatorer, der er et godt grund-
lag for at analysere problemstillingen
vedrørende overgangen fra skole til ak-
tivt liv, giver også mulighed for at sam-
menligne afkastet af uddannelsesinveste-
ringerne, evaluere landenes indsats for at
fremme livslang uddannelse og at vise,
hvorledes drenges og pigers forskellige
uddannelsesforløb indvirker på de to køns
beskæftigelse og indtjening.
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OECD Education Statistics 1985-1992/
Statistiques de l’enseignement de
l’OCDE 1985-1992
Organisationen for Økonomisk Samar-
bejde og Udvikling (OECD)
Paris, OECD, 1995, 247 s.
ISBN 92-64-04361-6
tosproget version: EN/FR

Denne samling uddannelsesstatistikker,
der er et supplement til rapporten Regards
sur l’éducation, præsenterer de data, der
anvendes som beregningsgrundlag for de
i  ovennævnte rapport  publ icerede
uddannelsesindikatorer. Der gives en
oversigt over udviklingen i undervisnings-
systemerne i perioden 1985-1992 med sta-
tistiske oplysninger om den økonomiske
og sociale baggrund, uddannelsesudgifter,
menneskelige ressourcer, studenter-
strømme (samlet antal studerende, antal
optagne pr. niveau, eksamensbeviser) og
relationen mellem uddannelse og arbejds-
marked.

The OECD Jobs Study - Taxation,
Employment and Unemployment
Organisationen for Økonomisk Samar-
bejde og Udvikling (OECD)
Paris, OECD, 1995, 192 s.
ISBN 92-64-14400-5
EN, FR

Hvorledes indvirker beskatningen på
beskæftigelsesniveauet? Hvilke reformer
vil kunne fremme jobskabelsen? Denne
bog analyserer udviklingen i beskatnin-
gen af arbejde fra 1978 til 1992, disku-
terer beskatningens indvirkning på be-
skæftigelse, udbud og efterspørgsel samt
fordele og ulemper ved forskellige politi-
ske strategier.

OECD in figures: statistics on the
member countries
Organisationen for Økonomisk Samar-
bejde og Udvikling (OECD)
i: The OECD Observer, supplement no

194, Paris, 1995, 73 s.
EN
OECD, 2 rue André-Pascal,
F-75775 Paris Cedex 16

Formålet med denne brochure, der ud-
kommer en gang om året, er at tegne et
billede af OECD-landenes økonomi og
vise, hvor langt de enkelte lande er kom-

met med hensyn til strukturel tilpasning.
Uddannelsesafsnittet indeholder en over-
sigt over offentlige udgifter til uddannelse
angivet i procent af BNP og over antallet
af elever/studenter og lærere i uddannel-
sessystemet.

World labour report 1995 (8 udg.)
Den Internationale Arbejdsorganisation
(ILO)
Genève, ILO, 1995, 121 s.
ISBN 92-2-109447-2 (EN)
EN, ES, FR
International Labour Office,
Publications Branch,
CH-1211 Genève 22

Denne rapport, der offentliggøres en gang
om året, indeholder altid et kapitel om
hver af de følgende fem hovedområder:
beskæftigelse, arbejdsmarkedsrelationer,
social sikring, arbejdsvilkår og arbejds-
tagernes rettigheder. 1995-rapporten om-
handler: 1. divergenser i arbejdsstatis-
tikkerne; 2. aldrende samfund og ældre
arbejdstagere; 3. privatisering, beskæfti-
gelse og social beskyttelse; 4. offentlige
myndigheder og arbejdsmarkedets parter;
5. omskoling og tilbagevenden til arbejds-
markedet. Dette sidste kapitel beskæfti-
ger sig med statslige omskolings- og gen-
integreringsprogrammer for arbejdsløse og
unge, der forlader skolen i utide. Det re-
degør for de forskellige eksisterende
modeller og de seneste udviklingstenden-
ser på området.

Internationales Handbuch der Berufs-
bildung
Lauterbach, U.
Deutsches Institut für Internationale
Pädagogische Forschung
Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft,
Schriftenreihe der Carl Duisberg Gesell-
schaft e.V., nr. 9, 1995, pag. diff.
ISBN 3-7890-3730-3
DE

Carl Duisberg Gesellschaft har sat sig for
at udarbejde en systematisk beskrivelse
af erhvervsuddannelsessystemerne i Eu-
ropa og de vigtigste industrinationer med
det formål at fremme den internationale
orientering af erhvervsuddannelserne,
som allerede nu er tydelig. Isoleret, na-
tional beslutningstagning på dette område
er efterhånden et særsyn, og denne hånd-
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bog henvender sig til erhvervsuddan-
nelseseksperter, skoler, virksomheder,
administrative organer og foreninger, der
har brug for information om den interna-
tionale situation. I et indledende kapitel
diskuteres de komplekse problemer, der
er forbundet med sammenlignende ud-
dannelsesforskning og med at sammen-
ligne systemerne. Herefter følger en række
ens strukturerede kapitler, der for hvert
land giver en beskrivelse af erhvervs-
uddannelsesstrukturen og dens sammen-
hæng med nationale politiske og økono-
miske systemer. Håndbogen har form af
et løsbladskompendidum, som vil blive
opdateret regelmæssigt. Det indeholder
beskrivelser af 20 lande, og beskrivelser
af yderligere 15 lande er under udarbej-
delse.

Construire la formation profession-
nelle en alternance
Poupard, R.; Lichtenberger, Y.; Luttringer,
J.-M.; et al.
Paris, Editions d’Organisation,
1995, 217 s.
ISSN 2-7081-1838-2
FR

I dette værk præsenteres de fire problem-
stillinger vedrørende vekseluddannelse,
som har været de vigtigste diskussions-
emner i den franske debat om veksel-
uddannelse. I første afsnit, der er skrevet
af en arbejdsgiverrepræsentant, præcise-
res det, hvad debatten drejer sig om, og
forudsætningerne for, at vekseluddan-
nelsesordningen kan fungere tilfredsstil-
lende, diskuteres. I andet afsnit analyse-
res forholdet mellem vekseluddannelse og
erhvervskvalificering, og i det tredje ana-
lyseres de juridiske aspekter. Til sidst
undersøges vekseluddannelsesordnin-
gerne i forskellige europæiske lande, og
det påpeges, at der findes flere forskel-
lige former for vekseluddannelse afhæn-
gigt af den kontekst, de er udviklet i.

Vocational Training in the Federal
Republic of Germany and the United
States
Frenzel-Berra, R.C.
Federal Institute for Vocational Training
(BIBB)
Berlin/Bonn, BIBB, 1995, 72 s.
ISBN 3-7639-0550-2
EN

Denne undersøgelse er et resultat af den
amerikanske erhvervsuddannelsesekspert,
Robert Frenzel-Berras etårige ophold ved
Bundesinstitut für Berufsbildung i Berlin.
Efter en begrundende indledning og et
metodologisk forord redegøres der på
grundlag af udvalgte case studies for nogle
væsentlige elementer ved det tyske duale
uddannelsessystem (kapitel 1-4). I det
femte kapitel redegøres der for specifikke
træk ved det tyske system, og der anstilles
sammenligninger med det amerikanske
erhvervsuddannelsessystem. Sidst i pub-
likationen findes et udførligt noteapparat
og en bibliografi.

La formation supérieure des ingé-
nieurs et cadres
Böhme, H.; Curien, H.; Decomps, B.; et
al.
Paris, Edition Jean-Michel Place,
1995, 156 s.
ISBN 2-85893-254-9
FR

Her på tærsklen til det 21. århundrede
svarer billedet af en ingeniør ikke læn-
gere til Jules Vernes helt. Den tekniske
udvikling og internationaliseringen af pro-
duktions- og udvekslingssystemerne har
radikalt ændret ingeniørens traditionelle
arbejdsområder. I anledning af 200-året
for grundlæggelsen af Conservatoire Na-
tional des Arts et Métiers (konservatoriet
for kunst og håndværk) og Ecole Poly-
technique (polyteknisk læreanstalt) var
fremtrædende repræsentanter for er-
hvervslivet og forskningsmiljøet samlet til
et Unesco-kollokvium om ingeniør- og
højere teknikeruddannelser. I nærværende
værk analyseres professionens kulturelle
rødder, konvergenser og divergenser mel-
lem de franske, tyske og amerikanske
uddannelsessystemer og disses indvirk-
ning på økonomien, navnlig gennem in-
novation, og endelig diskuteres forholdet
mellem videnskab og teknik, ingeniørens
ansvar som opfinder og som borger samt
mulige veje til at udvikle en tidssvarende
uddannelse.

Training for employment in Western
Europe and the United States
Shackleton, J.R. i samarbejde med Clarke,
L.; Lange, T.; et al.
Hants, Edward Elgar Publishing Ltd., 1995,
288 s.
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ISBN 1-85278-863-1
EN

Emnet for denne bog er finansiering af
beskæftigelsesfremmende uddannelses-
foranstaltninger, og der foretages en sam-
menligning mellem systemerne i Vesteu-
ropa og USA. Efter en undersøgelse af den
teoretiske baggrund for den stigende vægt
på jobtræning og andre beskæftigelses-
fremmende uddannelsesforanstaltninger
præsenteres en sammenlignende analyse
af finansieringssystemerne i Tyskland,
Frankrig, Det Forenede Kongerige og
USA. En række fælles spørgsmål og pro-
blemer tages op, herunder forbindelsen
mellem tiltag i undervisningsregi og i
erhvervsuddannelsesregi, efter- og videre-
uddannelsens rolle, omskoling af ar-
bejdsløse og kvinders og ugunstigt stil-
lede gruppers stilling på arbejdsmarkedet.
Et centralt tema er forskellene mellem lan-
denes offentlige politikker på området.
Forfatterne diskuterer spørgsmålet om
markedssvigt på erhvervsuddannelsesom-
rådet, men henleder også opmærksom-
heden på de dårlige erfaringer med stats-
finansieret erhvervsuddannelse og på fa-
ren for alt for omfattende intervention-
isme som følge af pressionsgruppers ak-
tivitet.

The match between education and
work. What can we learn from the
German apprenticeship system?
den Broeder, C.
‘s-Gravenhage, Centraal Planbureau, Re-
search Memorandum, nr. 118, 1995, 48 s.
ISBN 90-563-5008-0
EN

Denne sammenligning mellem det neder-
landske og tyske undervisningssystem er
inddelt i følgende afsnit: først en sammen-
ligning mellem de to lande og nogle op-
lysninger om de forskellige uddannelser.
Dernæst rettes søgelyset mod lærlingeud-
dannelserne i de to lande. Til sidst disku-
teres stærke og svage sider ved det tyske
duale system, og hvad man kan lære he-
raf i Nederlandene.

Schooling as a preparation for life and
work in Switzerland and Britain
Burghoff, H.; Prais, S.
National Institute for Economic and So-
cial Research (NIESR), Debatoplæg nr. 75,

1995, upagineret
EN
NIESR, 2 Dean Trench Street,
Smith Square, UK-London, SW1P 3HE

En komparativ undersøgelse af schweizi-
ske og britiske skoleforhold. Det fremgår,
at langt flere elever i Storbritannien end i
Schweiz forlader skolen med et ringe re-
sultat. Dette har en direkte indvirkning
på kvaliteten af den arbejdskraft, erhvervs-
livet kan rekruttere fra, og dermed på den
nationale konkurrenceevne.

Forecasting the labour market by
occupation and education
Heijke, H.
Research Centre for Education and the
Labour Market (ROA)
Boston; Dordrecht; London, Kluwer
Academic Publishers, 1994, 210 s.
ISBN 0-7923-9447-X
EN

Denne bog samler indlæggene fra et sym-
posium, der afholdtes i anledning af fem-
året for oprettelsen af Research Centre for
Education and the Labour Market (ROA).
På dette symposium relateredes det nye
instituts arbejdsresultater til arbejdet i
mere veletablerede europæiske institut-
ter som Institute for Employment Re-
search, Warwick, og Institut für Arbeits-
markt- und Berufsforschung, Nürnberg.
Formålet var at tilvejebringe et bedre
kendskab til de forskellige institutters
fremgangsmåde ved udarbejdelsen af
arbejdsmarkedsprognoser opstillet efter
erhverv og uddannelsestype. Symposiet
tjente også det formål at fremme udveks-
lingen af ideer, erfaringer og specifikke
arbejdsmarkedsinformationer. Hvert insti-
tut bidrog med et indlæg om tre emner:
anvendte metoder og teknikker i udarbej-
delsen af arbejdsmarkedsprognoser, dis-
kussion af de af det pågældende institut
udarbejdede arbejdsmarkedsprognoser og
begrundelser for og overvejelser over den
anvendte metode, både hvad angår de
videnskabelige aspekter og den politiske
anvendelse af prognoserne.

DEVS - Development of Estonian
vocational education system. Final
report of evaluation
Harrebye, J.B.; Hemmingsen, L.; Nielsen,
S.P.; et al.
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Statens Erhvervspædagogiske Lærerud-
annelse (SEL)
København, The State Institute for the
Educat ional Training of Vocat ional
Teachers (SEL), 1995, 105 s.
EN
SEL, Rigensgade 13,
DK-1316 København K

Et omfattende dansk-estisk udviklings-
projekt gældende for perioden 1993-95,
er nu afsluttet. Formålet med projektet var
tredobbelt: at skabe en moderne studie-
plansordning for det estiske erhvervs-
uddannelsessystem baseret på manage-
ment-by-objectives principper; at uddanne
studieplanseksperter på centralt plan og
sideløbende hermed at uddanne lærere
på strategisk udvalgte erhvervsfaglige sko-
ler i at anvende det nye system og ud-
vikle fagskoler, der kan fungere hensigts-
mæssigt i en markedsøkonomi. I denne
endelige rapport gives en sammenfattende
beskrivelse og evaluering af DEVS-pro-
jektet.

Reorganisation der Arbeitsmarkt-
politik. Märkte, politische Steuerung
und Netzwerke der Weiterbildung für
Arbeitslose in der Europäischen Uni-
on
Schmid, G.
Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialfor-
schung (WZB)
Berlin, WZB, 1994, 111 s.
ISSN 1011-9523
DE

I de seneste år har arbejdsmarkeds-
politikken i nogle af Den Europæiske
Unions medlemsstater gennemgået en
gennemgribende reform, i andre med-
lemsstater er sådanne reformer enten i
gang eller under debat. Karakteristisk for
alle disse reformer er en omorganisering
af arbejdsmarkedspolitikken, hvis sigte er,
gennem øget konkurrence og “udflad-
ning” af virksomhedshierarkiet, at til-
skynde den menige arbejdstager til en
mere effektiv indsats. Den foreliggende
undersøgelse opstiller først en analytisk
referenceramme til evaluering af disse
organisationsreformer (kapitel 1) og an-
vender dernæst denne på arbejdsmarkeds-
situationen i en række udvalgte lande
(Danmark, Tyskland, Storbritannien og
Nederlandene); tredje afsnit indeholder en
teoretisk debat om de organisatoriske

betingelser for at opnå gode resultater
med efteruddannelsesinitiativer for ar-
bejdsløse.

New patterns of recruitment and
training in German, UK and French
banks. An examination of the tensions
between sectoral and national systems
Quack, S.; O’Reilly, J.; Hildebrandt, S.
Social Science Research Center Berlin
(WZB)
Berlin, WZB, 1995, 41 s.
ISSN 1011-9523
EN

Den foreliggende studie giver et bidrag
til sammenligningen af brancheorga-
nisationsmodeller eksemplificeret ved
banksektoren i Forbundsrepublikken
Tyskland, Frankrig og Det Forenede Kon-
gerige. Der foretages en undersøgelse af
ændringer i rekrutterings- og uddannel-
sespolitikken i banker inden for privat-
kundeområdet. Det vises, at markeds-
presset i samtlige banksektorer har ført
til betydelige ændringsprocesser, men at
resultaterne heraf er forskellige. Det vises
således ikke alene, at adfærds- og
personaleuddannelsesstrategier påvirkes
af de nationale uddannelsesinstitutioner,
men at disse institutioner selv gennem-
går forandringsprocesser, som igen ind-
virker på arbejdskraftudbuddet i bank-
sektoren.

Den Europæiske Union:
politikker, programmer,
aktører

Towards a European area for voca-
tional qualifications. European Forum
on Vocational Training,
Bruxelles, 8.-10. november 1993
Europa-Kommissionen, Generaldirektorat
XXII - Uddannelse og Ungdomsanlig-
gender
Luxembourg, Kontoret for De Europæi-
ske Fællesskabers Officielle Publikationer,
1995, 110 s.
ISBN 92-826-8821-6 (fr)
EN, FR

Dette første europæiske forum om
erhvervsuddannelsespolitik, der var orga-
niseret af Europa-Kommissionen, det bel-
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giske rådsformandskab, Europa-Parlamen-
tet og Det Økonomiske og Sociale Ud-
valg, og hvori deltog forskellige aktører -
fællesskabsinstitutioner, arbejdsmarkedets
parter, medlemsstater - omhandlede te-
maet “hen imod et europæisk erhvervs-
kvalifikationsområde”. Nærværende pub-
likation samler alle indlæggene samt kom-
mentarer, overvejelser og forslag hertil.

Partenaires pour les emplois et les
formations de demain. Actes du col-
loque 13-14 juin 1994 à Paris
Thierry, D.; Perrin, C.
Det franske ministerium for arbejde, be-
skæftigelse og erhvervsuddannelse; Kom-
missionen for De Europæiske Fællesska-
ber
Paris, Délegation à la formation profes-
sionnelle, 1995, 22 s.
Délégation à la formation professionnelle,
Immeuble le Mercure 1,
31 quai de Grenelle, F-75015 Paris

Dokumentet giver en sammenfattende
oversigt over debatten om hvert af de fire
hovedtemaer, der blev behandlet på
kollokviet: - indvirkningen af fremtids-
orienterede brancheundersøgelser på ud-
viklingen af personaleuddannelse, - den
franske stats støtteordninger til fordel for
virksomheder, der gør en særlig uddan-
nelsesindsats, - relationen mellem foran-
staltninger på brancheniveau og aktører
på lokalt plan, - problemstillinger i for-
bindelse med en europæisk refleksion og
indsats til fremme af erhvervsuddannelse.

Individual portfolio. Pilot project fi-
nal synthesis report
National Council for Vocational Qualifi-
cations (NCVQ)
London, NCVQ, 1995, 68 s. + bilag
EN
Et resumé af denne synteserapport og
anbefalingerne foreligger på DA, DE, EN,
ES, FR, GR, IT, NL, PT
NCVQ, 222 Euston Road
UK-London NW1 2BZ

I forlængelse af Rådets resolution af
3. december 1992 om kvalifikationernes
gennemsigtighed nedsattes i 1993 en ar-
bejdsgruppe bestående af repræsentanter
for medlemsstaternes regeringer. Arbejds-
gruppen havde til opgave at udarbejde
forslag om en model for en individuel

kvalifikationsoversigt indeholdende oplys-
ninger om uddannelse, eksamensbeviser,
kvalifikationer, erhvervserfaring, m.m. for
jobsøgende i Den Europæiske Union. I
denne synteserapport præsenteres resul-
taterne af det pilotprojekt, der havde til
formål at teste gennemførlighedsunder-
søgelsen vedrørende indførelse af en in-
dividuel kvalifikationsoversigt, og endvi-
dere indeholder den arbejdsmarkeds-
parternes udtalelser og en række anbefa-
linger.

The puzzle of integration. European
yearbook on youth policy and re-
search
Circle for Youth Research Cooperation in
Europe (CYRCE)
Berlin; New York, de Gruyter, 1995,
Bind 1, 339 s.
ISBN 3-11-014565-0
EN

CYRCE er en autonom gruppe af fagfolk,
der ikke er tilknyttet nogen institution,
hverken national eller europæisk. Grup-
pen fungerer som en slags tænketank og
rådgiver i forsknings- og ungdoms-
politiske anliggender og hermed beslæg-
tede spørgsmål på et tværnationalt og
interkulturelt grundlag. Denne årbog er
den første i en række, der er planlagt til
at udkomme hvert andet år som et forum
for tværnationalt netarbejde inden for
europæisk ungdomspolitik, -forskning og
-praksis. Hovedsigtet med årbogen er at
informere om aktuelle tendenser og at
fremme udviklingen af tværfaglige og
interkulturelle initiativer med henblik på
opbygning af et unge borgeres Europa.

• Leonardo da Vinci-programmet
- Vademecum
Europa-Kommissionen
Bruxelles, Europa-Kommissionen, 1995,
24 s.
DA, DE, EN, ES, FR, IT
• Leonardo da Vinci - Vejledning for
projektdeltagere 1995
Europa-Kommissionen
Bruxelles, Europa-Kommissionen, 1995,
50 s.
DA, DE, EN, ES, FR, IT
Europa-Kommissionen, Generaldirektorat
XXII - Uddannelse og Ungdomsanlig-
gender, rue de la Loi, 200,
B-1049 Bruxelles
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I  det te vademecum redegøres for
LEONARDO-programmets politiske mål
og for principperne for dets operationelle
gennemførelse.
Vejledningen for projektdeltagere er ret-
tet mod alle erhvervsuddannelsesaktører,
som ønsker at indgå i et tværnationalt
partnerskab og i 1995 at ansøge om
fællesskabsstøtte inden for rammerne af
Leonardo da Vinci-programmet, der er et
handlingsprogram for gennemførelsen af
en fælles erhvervsuddannelsespolitik i Det
Europæiske Fællesskab (Rådets afgørelse
94/819/EF af 06.12.94 - EFT L340/8 af
29.12.94). Del A redegør for de generelle
spørgsmål, som enhver potentiel ansøger
må formodes at stille sig. Del B indehol-
der en beskrivelse af pilotprojekterne og
programmerne for uddannelsesophold og
udvekslinger samt generelle oplysninger
(ansvarlige, anvendelsesområder, mål-
grupper) vedrørende disse to typer akti-
viteter. Endvidere beskrives udvæl-
gelseskriterierne og betingelserne for at
modtage støtte samt de anvendte proce-
durer på de forskellige områder. Del C
giver en detal jeret redegørelse for
fællesskabsforanstaltningerne under de
forskellige områder i form af et infor-
mationsark pr. foranstaltning.

Training, development and jobs. Six
European initiatives
Lawson, G.; Hynes, B.; Sandrock, M.; et al.
ENTER; Europa-Kommissionen, General-
direktorat V
Cannes, La Bocca, ENTER, 1995, 66 s.
EN
ENTER, 1, rue de la Verrière,
Les Baladines, F-06150 Cannes la Bocca

Disse seks case studies omhandler uddan-
nelse og beskæftigelse i tre store firmaer
i Det Forenede Kongerige, regional-
udvikling og virksomhedsudvikling gen-
nem fremme af erhvervsuddannelsen i
Irland, uddannelse og lokal jobskabelse i
Danmark, de vellykkede erfaringer med
uddannelse og beskæftigelse inden for
telekommunikationssektoren i Tyskland
og inden for turistsektoren i Frankrig samt
udviklingstendenser i den offentlige
erhvervsuddannelsesstrategi i Spanien.

L’Europe et la formation profession-
nelle des jeunes. Transférer les acquis
de PETRA dans LEONARDO et EMPLOI/
YOUTHSTART

Montay, M.-P.; Médus, P.-E.
Paris, la Documentation française, RACINE
Editions, 1995,
232 s.
FR
La Documentation française,
29 quai Voltaire, F-75344 Paris Cedex 07

Hvordan kan man nu, da LEONARDO-
programmet og de nye fællesskabs-
initiativer søsættes, karakterisere et tvær-
nationalt projekt? Hvilke vejlednings-
instrumenter er påkrævede for at gennem-
føre et sådant? Hvori består den tilførte
merværdi? Efter at PETRA-programmet nu
i syv år har bidraget til at fremme erhvervs-
uddannelsen for unge i Europa, må de
indhøstede erfaringer udnyttes til at for-
berede fremtiden. Det er målet med dette
værk, som er udarbejdet af RACINE med
aktiv deltagelse fra PETRA-projekter un-
der Delegationen for Erhvervsuddannelse.

From Petra to Leonardo: European
cooperation in initial vocational
training; a Dutch perspective
Farla, T.; Meijers, F.
‘s-Hertogenbosch, Centrum Innovatie
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (CIBB),
CIBB-studies, nr. 5, 1995, 176 s.
ISBN 90-5463-051-5
EN, NL

I denne studie kortlægges PETRA-program-
mets resultater. Formålet med PETRA-pro-
grammet var gennem oprettelse af et sam-
arbejdsnet mellem erhvervsuddannelses-
aktører i Det Europæiske Fællesskabs
medlemsstater at forbedre erhvervs-
uddannelsernes kvalitet. Det diskuteres,
om Petra-programmet har bidraget til at
forbedre erhvervsuddannelsens kvalitet i
Nederlandene, og også spørgsmålet om
hvilke faktorer der er afgørende for, at
tværnationale programmer kan fungere til-
fredsstillende, tages op til behandling.

Programa Petra - Estudo sobre as
estratégias para aumentar e melhorar
a progressão dos jovens na formação
profissional inicial - Portugal
Azevedo, J.; Castanheira, M.E.
Ministério da Educação - Departamento
do Ensino Secundário (ME-DES)
Lissabon, ME-DES, 1994, 85 s.
PT
Ministerio da Educação,
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COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES

Bruxelles, le 11.05.1995
COM(95) 159 final

PROGRAMME “JEUNESSE POUR L’EUROPE”

RAPPORT ANNUEL DE LA COMMISSION

- 1993 -

-------------------------

av. 5 de Outubre 107,
P-1000 Lissabon

I denne studie, der er udarbejdet for Den
Europæiske Union, redegøres for med-
lemsstaternes strategier til at øge unges
adgang til erhvervsmæssig grunduddan-
nelse og forbedre deres resultater. Et af
målene er at undersøge, hvad medlems-
staterne har gjort for at lette de unges
overgang fra uddannelse til det erhvervs-
aktive liv og at vurdere resultaterne af de
gennemførte aktioner til forbedring af
adgangen til erhvervsmæssig grunduddan-
nelse for unge med særlige vanskelighe-
der.

“Ungdom for Europa”-programmet.
Kommissionens årsberetning - 1993
Kommissionen for De Europæiske Fælles-
skaber
KOM(95) 195 endelig udg., 11.05.1995,
12 s.
Luxembourg, Kontoret for De Europæi-
ske Fællesskabers Officielle Publikationer
ISBN 92-77-88347-2 (fr)
ISSN 0254-1491
DA, DE, EN, ES, FR, GR, IT, NL, PT

Actes de la conférence finale d’impact
du Programme FORCE. 8.-9. december
1994 Rueil-Malmaison
Centre d’Etudes de Formation d’Animation
et de Recherche (CEFAR) - Délégation à
la formation professionnelle
Paris, CEFAR, 1995, 89 s.
FR
CEFAR - Réseau France-ASFO,
4 rue Quentin Bauchart,
F-75008 Paris

De franske FORCE-programoperatører har
med støtte fra Task Force for Menneske-
lige Ressourcer, Uddannelse og Ungdoms-
anliggender afholdt en konference som
afslutning på fire års aktiviteter. Følgende
temaer, som også er trykt i akterne fra
konferencen, behandledes: FORCE-pro-
grammets indvirkning på erhvervs-
uddannelsessystemerne og -ordningerne,
en status over FORCE-programmet,
iværksættelsen af det nye LEONARDO DA
VINCI-program og sammenhængen med
fællesskabsinitiativprogrammet ADAPT.
Dokumentet indeholder desuden et re-
sumé af tre workshops om henholdsvis
overførsel af kompetencer i virksomhe-

den, kvalitet og tilrettelæggelse af arbej-
det og industrielle ændringer.

Análisis de la política contractual en
materia de formación profesional
continua en España
Duran, G.; Alcaide, M.; Flórez, I.; et al.
Madrid, Centro de Publicaciones Ministe-
rio de Trabajo y Seguridad Social, 1994,
383 s.
ISBN 84-7434-851-X
ES

Dette dokument, der er udarbejdet inden
for rammerne af FORCE-programmet, gi-
ver en bred oversigt over uddannelses-
systemets struktur med de ændringer, der
er indført med uddannelsesreformen. I et
omfattende kapitel redegøres for organi-
seringen af efter- og videreuddannelse og
de vigtigste aktiviteter i dette regi. Alt-
sammen før undertegnelsen af aftalerne
om efter- og videreuddannelse i december
1992.

La Formación Profesional Continua en
España
Duran, F.; Alcaide, M.; Flórez, I.; m.fl.
Madrid, Centro de Publicaciones Ministe-
rio de Trabajo y Seguridad Social, 1994,
281 s.
ISBN 84-7434-849-8
ES

Denne rapport, der beskriver situationen
på videreuddannelsesområdet i Spanien,
er udarbejdet inden for rammerne af
FORCE-programmet; første del giver først
en kort beskrivelse af den seneste øko-
nomiske udvikling og udviklingsten-
denserne på arbejdsmarkedet, og dernæst
gennemgås den nuværende udformning
af erhvervsuddannelsessystemet som fast-
sat i Det Nationale Program til Fremme af
Erhvervsuddannelse. Analysen af efter- og
videreuddannelsen er baseret på oplys-
ninger hidrørende fra de vigtigste statisti-
ske kilder, og der gives en redegørelse
for den retlige ramme for denne uddannel-
sestype. I dette afsnit er der en detaljeret
gennemgang af den aftale, der er indgået
mellem arbejdstager- og arbejdsgiveror-
ganisationerne: “National aftale om efter-
og videreuddannelse”, og mellem disse
og regeringen: “Trepartsaftale om efter-
og videreuddannelse af beskæftigede”.
Disse aftaler analyseres med hensyn til
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forvaltningsproces, styrende principper,
forvaltnings- kontrol- og opfølgningsor-
ganer m.m. Af andre aspekter, der be-
handles i rapporten, kan nævnes: finans-
ieringen af efter- og videreuddannelse, ad-
gang til og deltagelse i uddannelse og
planlægning, kvalitet og certificering.
Anden del omhandler de foranstaltninger,
der i Spanien er truffet for at omsætte ret-
ningslinjerne i artikel 5 i handlingsprog-
rammet for udvikling af efter- og vide-
reuddannelse (FORCE).

Effectiviteitsmeting van bedrijfsop-
leidingen (Anderlecht, Brussels, Con-
stant Vanden Stock Stadion, 27 Mei)
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling
en Beroepsopleiding (VDAB); Dienst In-
ternationale Relaties (DIR)
Bruxelles, VDAB/DIR, 1994, 35 s. + bilag
NL
VDAB/DIR, Keizerslaan 11,
B-1000 Bruxelles

Denne studiedag, der afholdtes inden for
rammerne af det europæiske FORCE-
handlingsprogram, var en opfølgning af
en foregående workshop med temaet:
“Uddannelsesplaner i små og mellemstore
virksomheder”. Der lægges vægt på vig-
tigheden af at måle uddannelsernes ef-
fektivitet med hensyn til at forbedre små
og mellemstore virksomheders konkurren-
ceevne for at tilskynde disse til at udar-
bejde uddannelsesplaner.

Rapportage Benelux ontmoetingen
1994 conferentie 20 en 21 oktober
1994 - Veldhoven Nederland
FORCE og EUROTECNET i.s.m. GD XXII
- Uddannelse og Ungdomsanliggender
‘s-Hertogenbosch, Centrum Innovatie
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (CIBB),
1995, 103 s.
FR, NL
CIBB, Pettelaarpark 1, Postbus 1585,
NL-5200 BP’s-Hertogenbosch

Rapportering fra en todages konference
med en beskrivelse af mål og målgrupper
for konferencen. Arbejdet på konferen-
cens første- og andendag præsenteres
med gengivelse af diverse foredrag og
indlæg.

Une vision plus large
IRIS - Europæisk net af uddannelses-
projekter for kvinder
Bruxelles, Réflexions sur la formation des
femmes, IRIS, 1994, 72 s.
EN, DE, FR
IRIS, 21 rue de la Tourelle,
B-1040 Bruxelles

Denne publikation er den første i en ny
IRIS-serie med titlen “Réflexions sur la
formation des femmes” (overvejelser over
kvinders uddannelse), der beskæftiger sig
med spørgsmålet om kvinders uddannelse
i den aktuelle socioøkonomiske situation.
I denne første publikation behandles
spørgsmål som arbejde og fritid, livet i
byen, kvinders uddannelse, fleksibilitet,
distancearbejde og økonomiens globali-
sering, altsammen set i et ligestillings-
perspektiv.

Telematics for education and training:
proceedings of the telematics for
education and training conference
Düsseldorf/Neuss, 24-26 November
1994
Held, P.; Kugemann, W. (udg.)
Amsterdam, IOS Press, 1995, 400 s.
ISBN 90-5199-223-8
EN

Undervisnings- og uddannelsessektoren er
inde i en omfattende ændringsproces: fo-
kus er skiftet fra undervisning til indlæ-
ring, den enkelte elev eller studerende bli-
ver tilkoblet netværk, og den “lærende
organisation” med just-in-time videns-
produktion erstatter store uddannelses-
afdelinger, ligesom individualiserede stu-
dieplaner i stigende grad erstatter faste
uddannelsesblokke. Telematiktjenester til
støtte for indlæringen spiller en nøglerolle
i disse processer. Konferencen om
uddannelsestelematik gav et overblik over
de mest avancerede telematiksystemer,
både hvad angår teknologisk og pædago-
gisk innovation, i en europæisk og inter-
national kontekst. Endvidere redegjordes
for resultaterne af forsknings- og udvik-
lingsprojekter, der gennemføres inden for
rammerne af det europæiske program “an-
vendelse af telematiknetværk og -tjenester
i fleksibel fjernundervisning” (DELTA) un-
der det trejde rammeprogram. På konfe-
rencen rettedes blikket desuden fremad
mod det fjerde rammeprogram og det nye
underprogram om uddannelsestelematik.
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IRL

Rolf Arnold/Antonius Lipsmeier
(Hrsg.)

Handbuch
der Berufs-

bildung

Leske+Budrich

EN
Government Publications Sales Office,
Sun Alliance House, Molesworth Street,
IRL-Dublin 2

Denne ekspertgruppe har til opgave at
undersøge og vurdere de anbefalinger, der
er indeholdt i det nationale økonomiske
og socialpolitiske forums (NESF) rapport
“Ending Long-term Unemployment” (be-
kæmpelse af langtidsledighed), og udar-
bejde praktiske forslag til forbedring af
beskæftigelsesmulighederne for langtids-
ledige. Ekspertgruppen undersøger, hvor-
dan koordineringen af den betydelige
mængde af offentlige tjenester og ressour-
cer kan forbedres og udvikles til en sam-
menhængende pakke af foranstaltninger,
der gennemføres på lokalt plan. Som NESF
anbefalede, konkluderer gruppen, at der
er behov for en integreret lokaltbaseret
beskæftigelsestjeneste for langtidsledige,
herunder intensiv vejledning og formid-
lingsservice. I ugunstigt stillede områder
skal tjenesten ledes af en lokal bestyrelse
under områdepartnerskabets auspicier og
i andre områder af en bestyrelse bestå-
ende af repræsentanter for statsorganer,
arbejdsmarkedets parter og lokalsam-
fundsbaserede grupper. En endelig rap-
port om implementeringen af anbefa-
lingerne om en lokal beskæftigelses-
tjeneste og en mere detaljeret gennem-
gang af NESF’s forslag til forbedring af
beskæftigelsesmulighederne for langtids-
ledige vil blive forelagt regeringen senere
på året (1995).

Occupational employment forecasts
1998
Canny, A.; Hughes, G.; Sexton, J.
Training and Employment Authority (FAS);
Economic and Social Research Institute
(ESRI)
Dublin, FAS/ESRI Manpower Forecasting
Studies, nr. 4, 1995, 105 s.
ISBN 0-7070-0157-9
EN

Denne rapport, der indeholder progno-
ser om beskæftigelsessituationen i 1998,
er den fjerde i den fælles FAS/ESRI
publikationsserie, der beskæftiger sig med

Handbuch
der Berufsbildung

Arnold, R.; Lipsmeier, A.
Opladen, Leske + Budrich, 1995, 535 s.
ISBN 3-8100-1201-7
DE

Sigtet med denne håndbog er at give en
koncentreret oversigt over den eksiste-
rende videnskabelige viden om problem-
stillinger og problemfelter inden for er-
hvervsuddannelse. Med udgangspunkt i
en handlingsorienteret didaktik gives en
redegørelse for de fagpædagogiske kate-
gorier, som er af grundlæggende betyd-
ning for planlægning, udformning og gen-
nemførelse af faglige uddannelser. Syv
hovedkapitler sammenfatter de forskellige
forfatteres talrige artikler og debatindlæg,
som suppleres med et omfangsrigt per-
son- og fagregister. Hovedkapitlerne om-
fatter forskellige aspekter af erhvervsud-
dannelser (1) handlingsorienteret didak-
tik (2) modtagerorientering (3) kompe-
tencer og kvalifikationer (4) uddannelses-
indhold (5) formidlings- og tilegnelses-
processer (6) erhvervsuddannelsens
rammebetingelser (7) forskning.

Fichas para la
Orientación Profesional

Ministerio de Educación y Ciencia
Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia,
1995, 2 bind, upagineret
ISBN 84-369-2558-0
ES

Et værk, der primært henvender sig til
erhvervsvejledere, i hvilket der gives op-
lysninger om erhvervsuddannelses-
udbuddet og en beskrivelse af de vigtig-
ste fagprofiler, uddannelseskrav og oplys-
ninger om økonomiske forhold og
beskæftigelsesområder.

Interim report of the
Task Force on Long-Term

Unemployment
Office of the Tanaiste: Task force on Long-
Term Unemployment
Dublin, Stationery Office, 1995,
65 s. + bilag

Fra medlemsstaterne
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UK

analyser af og prognoser for ændringer i
erhvervsstrukturen på det irske arbejds-
marked. Der forventes en samlet stigning
i beskæftigelsen i perioden 1991-1998 med
115 300 jobs svarende til 10,2%. Resulta-
terne peger i retning af en hurtig stigning
i antallet af virksomhedsledere/-indeha-
vere, inden for de liberale erhverv og
sikkerhedssektoren med en skønnet stig-
ning på mellem 20 og 23%. Salgs- og
servicemedarbejdere tegner sig for den
næststørste gruppe - op til 20% stigning.
Antallet af faglærte inden for vedligehol-
delse og reparation skønnes at stige ca.
to gange så meget som for andre faglærte
arbejdere og specialarbejdere i kerne-
industrier. Det største fald i beskæftigel-
sen vil være for arbejdstagere i landbru-
get, og et mindre fald forventes for ufag-
lærte arbejdere. Den opadgående tendens
i kvinders beskæftigelse forventes at fort-
sætte ligesom tendensen til mere udbredt
deltidsbeskæftigelse, hvor kvinder udgør
et stort flertal.

Charting our educational future.
White Paper on Education
Department of Education
Dublin, Stationery Office, 1995, 235 s.
ISBN 0-7076-0450-8
EN

Denne hvidbog er udarbejdet på grund-
lag af en langvarig høringsproces om
fremtiden for uddannelse i Irland, hvori
deltog alle de vigtigste uddannelses-
aktører. Undervisningsministeriets over-
dragelse af beføjelser til 10 nye regionale
uddannelsesstyrelser og en omlægning af
ledelsesstrukturen i grundskolen er de
mest vidtrækkende af de foreslåede æn-
dringer. En ny myndighed for videregå-
ende uddannelser vil danne rammen om

de erhvervsmæssige uddannelser uden for
sekundærtrin II samt for voksen- og ef-
ter- og videreuddannelsen. Den skal ar-
bejde sammen med TEASTAS, den irske
certificeringsmyndighed, hvis opgave vil
bestå i at udvikle og regulere certifi-
ceringsprogrammer på disse områder.

Routes beyond
compulsory schooling

Payne, J.
Policy Studies Institue (PSI)
Sheffield, Employment Department, Youth
Cohort Series, nr. 31, 1995, 111 s.
Qualifications between 16 and 18
Payne, J.
Policy Studies Institute (PSI)
Sheffield, Employment Department, Youth
Cohort Series, nr. 32, 1995, 77 s.
Research Strategy Branch, Room W441,
Employment Department,
Moorfoot, UK-Sheffield, S1 4PQ

Disse to rapporter fra Policy Studies
Institute (PSI) er led i et analyseprogram,
der er baseret på the England and Wales
Youth Cohort Study (YCS). YCS intervie-
wer unge tre gange efter det fyldte 16. år,
hvor de bedes besvare spørgsmål om fort-
sættelse af uddannelsen, erhvervsmæssig
uddannelse og overgangen til arbejdsmar-
kedet. Man har hidtil fulgt seks grupper
unge på denne måde. De to nye rappor-
ter gennemgår de eksisterende valgmu-
ligheder for unge over 16. Rapporterne
kortlægger de unges veje, uddannelses-
forløb, valg af institutioner, jobtype og
faglig uddannelse. De giver en oversigt
over erhvervede kvalifikationer, gennem-
førelsesprocent pr. køn, institutionelle
forskelles indvirkning på uddannelses-
forløb, eksamensresultater og beskæftigel-
sesmuligheder.
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L ’homme gaspillé. Enquête aux
sources du chômage et de l’exclusion
Huberac, J.-P.
Paris, Editions l’Harmattan, 1995, 286 s.
ISBN 2-7384-2999-8
FR
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EU-program for studie-
besøg for erhvervs-
uddannelseseksperter

EU-programmet for studiebesøg startede
i 1985 på grundlag af Rådets resolution af
11. juli 1983. Europa-Kommissionen har
overladt forvaltningen heraf til CEDEFOP.
Siden Rådets afgørelse af 6. december
1994 har studiebesøgsprogrammet udgjort
en del af område III i Leonardo da Vinci-
programmet.

CEDEFOP udfører dette arbejde i samar-
bejde med et net af nationale kontaktper-
soner. De nationale kontaktpersoner er
tjenestemænd, der officielt udpeges af
myndighederne; de har til opgave selv-
stændigt at opstille retningslinjer for pro-
grammets gennemførelse, efter aftale med
CEDEFOP. De nationale kontaktpersoner
udsender oplysninger om programmet i
deres land og opretholder forbindelsen
med de mange aktører, som medvirker
ved programmets gennemførelse: arbejds-
markedets parter, virksomheder, offentlige
myndigheder, erhvervsuddannelses-
organer og forskningsinstitutter. De na-
tionale kontaktpersoner har også kompe-
tence til at indlede procedurer vedrørende
de årlige tilmeldinger og udvælge de kan-
didater, der skal deltage i programmet.

Programmets målsætninger

Formålet med programmet er at fremme
informationsstrømmen inden for erhvervs-
uddannelsesområdet mellem eksperter fra
Den Europæiske Unions medlemsstater og
andre lande, som er knyttet til program-
met.

Programmets målgruppe

Programmet henvender sig i første række
til erhvervsuddannelseseksperter (natio-
nale og regionale offentlige beslutnings-
tagere, arbejdsmarkedets parter på natio-
nalt niveau og fællesskabsniveau samt
forvaltere og planlæggere af erhvervs-
uddannelsespolitikker og -programmer).
Programmet søger at give forrang til per-
soner, der har mulighed for at udnytte de
modtagne oplysninger og påvirke politi-
ske beslutninger. Besøgene kan gennem-
føres for bestemte målgrupper.

Studiebesøgene

Studiebesøgene varer tre eller fem arbejds-
dage og er altid koncentreret om et en-
kelt emne. Hver gruppe er på højst tolv
personer. Besøgene gennemføres efter en
model med tid til både informationer og
overvejelser og til kontakter med de for-
skellige erhvervsuddannelsesaktører: virk-
somheder, skoler, dokumentationscentre,
forskningsprojektledere, uddannere,
uddannelsesdeltagere, arbejdsmarkedets
parter, erhvervsvejledere m.fl.

Finansielle aspekter

Deltagerne modtager et stipendium fra
CEDEFOP som ti lskud t i l  re jse- og
opholdsudgifter.
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Nr. 3/94 Erhvervsuddannelsens rolle i opbygningen af Den Europæiske Union

• Europæisk undervisnings- og erhvervsuddannelsespolitik over for arbejdsmarkedets og
den europæiske opbygnings udfordringer (Alain d’Iribarne)

Fællesskabspolitikker og -programmer
• Erhvervsuddannelsespolitik i Den Europæiske Union (Antonio Ruberti)
• EF-erhvervsuddannelsesprogrammer. Tredive års samarbejde, aktioner og samråd

(Patrick Clemenceau)
• Investering i mennesker. Den Europæiske Socialfond: politik og prioriteter.

(Antonis Kastrissianakis)

Ud fra aktørens synspunkt
• Markedsøkonomiens fælder for fremtidens uddannelse: mere behov

for kritik end for prognoser (Ricardo Petrella)

Evaluering af ESF: problematik, eksempel
• Evaluering af ESF’s resultater - en kompleks opgave. Specifikke problemer ved

evalueringen (Jordi Planas, Joaquim Casal)
• Fællesskabsinitiativerne “Humanressourcer”. Erfaringer og resultater fra transnationale

programmer til fremme af erhvervsuddannelse og beskæftigelse (Erwin Seyfried)

Transnationale aktiviteter og projekter
• Uddannelserne i Europa nærmer sig hinanden. Projekter under PETRA-programmet

afsluttet med godt resultat (Uwe Lorenzen)
• Binational uddannelse af udenlandske unge (Werner Lenske)
• Europæiske kommuners interaktive netværk om etniske mindretalsproblemer

(Maria José Freitas)

Fra sammenlignende undersøgelser til politisk beslutningstagning
• Reformen af teknisk uddannelse i Storbritannien. Et eksempel på institutionelle

erfaringer på grundlag af en sammenligning i Europa (Arndt Sorge)

Nr. 4/95 De nye medlemsstater: Finland, Sverige, Østrig

Tendenser i de nordiske socialmodeller
• De nordiske social- og arbejdsmarkedsmodellers vanskelige omstillingsproces

(Sverige, Norge, Finland, Island) (Janine Goetschy)

Erhvervsuddannelsessystemerne
• Det svenske erhvervsuddannelsessystem. Integrationsforventninger

(Eugenia Kazamaki Ottersten)
• Erhvervsuddannelse i Finland (Matti Kyrö)
• Boom i lærlingeuddannelsen i Finland (Henry J. Vartiainen)
• Erhvervsuddannelse i Østrig (Gerhard Riemer)
• Erhvervsuddannelsesreformer i de nordiske lande. Reformudvikling og ændringer i

reformplaner (Pekka Kämäräinen)

De nordiske lande: et integreret arbejdsmarked
• Erfaringer fra det integrerede nordiske arbejdsmarked (Per Lundborg)

Facts om de nye medlemsstater
• Statistiske oplysninger
• Bibliografiske referencer
• Nyttige adresser

Nr. 5/95 Udvikling af kvalifikationer i virksomheden

Et overblik over debatten i Frankrig
• Den lærende organisation og kompetencemodellen. Grunde til denne

organisationsforms fremkomst? Læreprocessernes art? (Philippe Zarifian)
• Kvalificerende organisationsformer, koordinering og ansporing (Louis Mallet)
• Den lærende organisation og mobilitet. Driftsteknikere i den kemiske industri

(Myriam Campinos-Dubernet)
• Klassifikationer og nye former for arbejdsorganisering: Hvilke relationer kan der tænkes?

(Thierry Colin og Benoît Grasser)

Seneste

udgaver
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Et andet syn på læreprocessen
• Læring på arbejdspladsen i forbindelse med organisatoriske ændringer i

forarbejdningsindustrien (Jeroen Onstenk)
• Erhvervsmæssig indlæring i forbindelse med innovationsprocesser

i virksomheden. Implikationer for erhvervsuddannelsen (Gisela Dybowski)

Innovative uddannelsesmodeller: bilreparationssektoren
• Innovative efter- og videreuddannelseskoncepter som svar på udfordringerne i den

europæiske autoservicesektor (Georg Spöttl)

Virksomhedsintern uddannelse i relation til uddannelsessystemet: Rover-koncernen
i Det Forenede Kongerige
• Hvordan sikres livslang vedligeholdelse af erhvervskompetencen: prioriterede mål for de

erhvervsmæssige grunduddannelser (John Berkeley)

Kvalifikationssystemer og socialisering til arbejdsmarkedet: en sammenligning
mellem Tyskland og Japan
• Uddannelse og adgang til arbejdslivet i Japan - indtryk fra en sammenligning mellem

japanske og tyske forhold (Ulrich Teichler)

Nr. 7/1996 Pædagogisk innovation

Nr. 8/1996 Livslang læring

Redaktionsudvalget opfordrer til spontan indsendelse af artikler til de planlagte udgaver. De
indsendte udkast vil blive gennemgået af redaktionsudvalget, som forbeholder sig ret til at
beslutte, hvorvidt de vil blive offentliggjort. Udvalget giver forfatterne meddelelse om sin
beslutning. Artiklerne (5 til 10 sider à 30 linjer à 60 anslag) skal sendes til tidsskriftets redak-
tion. Forfatterne vil ikke få manuskripterne returneret.

Nr. 9/1996 Højere uddannelse

❏

❏

❏

Send mig venligst et gratis eksemplar til gennemsyn

Jeg ønsker at læse om Europa og abonnerer hermed 
på deteuropæiske tidsskrift “Erhvervsuddannelse” i et år
(3 numre, ECU 15, moms og forsendelsesudgifter 
ikke medregnet)

Send mig venligst følgende udgaver af det europæiske tidsskrift 
“Erhvervsuddannelse” mod et beløb på ECU 7 pr. nummer 
(moms og forsendelsesudgifter ikke medregnet)

Nr.

Sprog

Navn

Adresse

CEDEFOP
Det Europæiske Center for Udvikling 
af Erhvervsuddannelse
P.O. Box  27 - Finikas

GR-55102 Thessaloniki

Bestillingskortet klippes ud eller kopieres og sendes til CEDEFOP i en rudekuvert

✄

Under

udgivelse

på dansk

Planlagte

udgaver
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Medlemmer af CEDEFOP’s dokumentationsnetværk

B
FOREM (Office communautaire et régio-
nal de la formation professionnelle et
de l’emploi)
CIDOC (Centre intercommunautaire de
documentation pour la formation pro-
fessionnelle)
Jean-Pierre Grandjean
Bd. de l’Empereur 11
B-1000 BRUXELLES
Tlf.: 322+506 04 62/60
Fax: 322+506 04 28

VDAB (Vlaamse Dienst voor
Arbeitdsbemiddeling en
Beroepsopleiding)
ICODOC (Intercommunautair
documentatie-centrum voor
beroepsleiding)
Frederic Geers
Philip de Smet
Keizerlaan 11
B-1000 BRUSSEL
Tlf.: 322+506 04 58/63
Fax: 322+506 04 28

DK
DEL (Danmarks Erhvervspædagogiske
Læreruddannelse)
Søren Nielsen
Merete Heins
Rigensgade 13
DK-1316 KØBENHAVN K
Tlf.: 4533+14 41 14 lokal 317/301
Fax: 4533+14 42 14

D
BIBB (Bundesinstitut für Berufsbildung)
Bernd Christopher
Referat K4
Fehrbelliner Platz 3
D-10702 BERLIN
Tlf.: 4930+8643-2230
Fax: 4930+8643-2607

GR
OEEK (Organization for Vocational Edu-
cation and Training)
Epameinondas Marias
Alexandra Sideri
1, Ilioupoleos Street
17236 Ymittos
GR-ATHENS
Tlf.: 301+92 50 593
Fax: 301+92 54 484

E
INEM (Instituto Nacional de Empleo)
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Isías Largo Marquès
Maria Luz de las Cuevas
Condesa de Venadito, 9
E-28027 MADRID
Tlf.: 341+585 95 82/585 95 80
Fax: 341+377 58 81/377 58 87

FIN
OPH (Opetushallitus/Utbildnings-
styrelsen/National Board of Education)
Matti Kyrö; Leena Walls;
Arja Mannila
P.O.Box 380
FIN-00531 HELSINKI
Tlf.: 3580+77 47 72 43 (L. Walls)
Fax: 3580+77 47 78 69

F
Centre INFFO (Centre pour le dévelop-
pement de l’information sur la forma-
tion permanente)
Patrick Kessel
Christine Merllié
Danielle Joulieu
Tour Europe Cedex 07
F-92049 PARIS la Défense
Tlf.: 331+41 25 22 22
Fax: 331+477 374 20

IRL
FAS - The Training and Employment
Authority
Roger Fox
Margaret Carey
P.O. Box 456
27-33, Upper Baggot Street
IRL-DUBLIN 4
Tlf.: 3531+668 57 77
Fax: 3531+668 26 91

I
ISFOL (Istituto per lo sviluppo della
formazione professionale dei lavoratori)
Alfredo Tamborlini
Colombo Conti
Via Morgagni 33
I-00161 ROMA
Tlf.: 396+44 59 01
Fax: 396+44 25 16 09

L
Chambre des metiers du G.-D. de
Luxembourg
Ted Mathgen
2, Circuit de la Foire internationale
B.P. 1604 (Kirchberg)
L-1016 LUXEMBOURG
Tlf.: 352+42 67 671
Fax: 352+42 67 87

NL
CIBB (Centrum Innovatie
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven)
Gerry Spronk
Ingrid de Jonge
Pettelaarpark 1
Postbus 1585
NL-5200 BP’s-HERTOGENBOSCH
Tlf.: 3173+680 08 00
Fax: 3173+612 34 25
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A
Institut für Bildungsforschung der
Wirtschaft (ibw)
Monika Elsik
c/o abf-Austria
Rainergasse 38
A-1050 Wien
Tlf.: 431+545 16 71-26
Fax: 431+545 16 71-22

P
SICT (Servicio de Informação Cientifica
e Tecnica)
Isaías Largo Marquès
Fatima Hora
Praça de Londres, 2-1° Andar
P.1091 LISBOA Codex
Tlf.: 3511+849 66 28
Fax: 3511+80 61 71

S
The Swedish EU Programme Office for
Education, Training and Competence
Development (SEP)
Jonas Erkman
Box 7785
S-10396 Stockholm
Tlf.: 468+453 72 17
Fax: 468+453 72 01

UK
IPD (Institute of Personnel and
Development)
Doug Gummery
Barbara Salmon
IPD House
35 Camp Road
UK-LONDON SW19 4UX
Tlf.: 44181+971 90 00 (D. Gummery)
Fax: 44181+263 33 33

Associerede organisationer

ICE
Research Liaison Office
Dr. Árnason
University of Iceland
Technology Court
Dunhaga 5
Iceland - 107 Reykjavik
Tlf.: 354+5254900
Fax: 354+5254905

N
NCU Leonardo Norge
Halfdan Farstad
P.O. Box 2608 St. Hanshaugen
N-0131 OSLO
Tlf.: 4722+865000
Fax: 4722+201802

EU
Europa-Kommissionen
Generaldirektorat XXII/B/3
(Uddannelse og Ungdomsanliggender)
Charters d’Azevedo
B7, 04/67
Rue de la Loi, 200
B-1049 Bruxelles
Tlf.: 322+238 30 11
Fax: 322+295 57 23

B
EURYDICE (Informationsnettet om
Uddannelse i Det Europæiske
Fællesskab)
Luce Pepin
15, rue d’Arlon
B-1050 BRUXELLES
Tlf.: 322+238 30 11
Fax: 322+230 65 62

CH
ILO (International Labour Office)
BIT (Bureau International du Travail)
Jalesh Berset
4, route des Morillons
CH-1211 GENEVE 22
Tlf.: 4122+799 69 55
Fax: 4122+799 76 50

UK
Department of Education and
Employment
Julia Reid
Moorfoot
UK-SHEFFIELD S1 4PQ
Tlf.: 44114+275 32 75
Fax: 44114+59 35 64
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