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Undervisning hos Thanapara Swallows, Bangladesh 
(foto: Gracco de Lay, Emmaus International) 

 

Uddannelse er en grundlæggende rettighed 
 

- af Emmaus International 

- oversat af Sara Grund Sørensen fra 

International Day of Education: education is a 

fundamental right public policy must make it 

effective! (emmaus-international.org)  

 

For seks år siden adopterede verdens lande stater 

FN’s verdensmål, hvorved de dedikerede sig til at 

sikre adgang til kvalitetsuddannelse for alle, samt 

at arbejde for livslange læremuligheder. I dag er 

det tydeligt at denne tilslutning langt fra bliver 

håndhævet samt at vi, med den nuværende 

pandemi, er nødt til at fordoble vores indsats for at 

gøre hensigterne til virkelighed 
 

Som det foregår lige nu, er uddannelse med til at 

skabe et skolesystem som fastholder nuværende 

sociale, økonomiske og geografiske uligheder. På 

grund af udfordringens omfang og den åbenlyse 

mangel på menneskelige og materielle ressourcer, 

er det fristende at fortsætte med at gøre 

uddannelse til lav prioritet for offentlig politik, 

hvorved det åbner op for muligheden for liberale 

udbydere af uddannelse. 
 

Denne tredje internationale uddannelsesdag er en 

anledning til at understrege, at uddannelse er en 

menneskeret som må effektiviseres af offentlig 

politik! Sundhedskrisen har taget vores 

opmærksomhed; det må dog ikke tilsidesætte 

fokus på den politik, der bliver ført i forhold til at 

sikre adgang til myndiggørende uddannelse af 

kvalitet, hvilket vores fremtid afhænger af. 
 

Emmaus International har taget del i den globale 

konsultative proces, startet af UNESCO i 2019, 

som del af dets ’Fremtid for uddannelse’- initiativ, 

for at gentænke uddannelse og forme fremtiden.  

Dette er takket være engagement og erfaring fra 

dets medlemsorganisationer som bidrager til at 

myndiggøre uddannelsesmæssige praksisser som 

muliggør, at alle mennesker kan træffe 

beslutninger i livet. Vi forsvarer en bred tilgang til 

uddannelse, både i form af at modtage træning for 

at give adgang til jobs; adgang til fundamentale 

rettigheder; til at kunne forstå forskelle og lære at 

acceptere dem; til at kunne have plads og 

kapacitet til at udøve statsborgerskab; samt til at 

tage egne livsbeslutninger. 
 

I lyset af disse observationer opfordrer vi lande og 

lokale myndigheder i hele verden til at engagere 

sig i uddannelse og modvirke privatisering. 

Lokale initiativer og foreninger er, på trods af 

deres essentielle rolle, ikke nok til at tackle de 

strukturelle årsager som forhindrer adgang til 

uddannelse for alle mennesker.  
 

Uddannelse, som giver mulighed for at sikre 

enhver person et værdigt liv, kan ikke opnås uden 

at offentlig politik prioriterer investering i at 

skabe tilgængelige muligheder for uddannelse for 

alle!
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