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FINLAND HAR VARIT MEDLEM i EU i 23 år. Vårt land är en 
del av värdegemenskapen i väst. Enbart det faktum att 
hälften av vår export går till eurozonen gör EU till en viktig 
referens ram för oss. Säkerhet, välstånd och stabilitet är 
vad Finland vill få ut av medlemskapet. Vårt mål är ett 
öppet och mång kulturellt Finland som kraftigt främjar 
mångfald inom EU.

OAJ förhåller sig positivt till medlemskapet i EU, men 
det innebär inte att vi ska vara kritiklösa ja-sägare. 
OAJ vill aktivt medverka till att utveckla Europa 
genom samarbete med Europaparlamentarikerna, 
Undervisnings- och kulturministeriet samt Finlands 
regering och riksdag. Vi arbetar även aktivt inom ETUCE, 
den europeiska paraplyorganisationen för lärare.

Enligt suveränitetsprincipen hör utbildning till den 
nationella beslutanderätten. Så bör det vara också 
framöver. Samtidigt har EU stort inflytande på 
utbildningspolitiken eftersom unionen ställer upp 
gemensamma mål för medlemsländerna och påverkar 
utvecklingen av utbildningssystem. 

Finland är ordförandeland för EU för tredje gången när 
den nya regeringen inleder sin mandatperiod under 
sommaren 2019. Ordförandeskapet börjar den 1 juli, men 
vårt land ingår i ordförandetrion redan ett halvt år innan 
dess. Enligt OAJ bör Finland under sitt ordförandeskap 
framhäva kompetens, utbildning och tillgång till kunnig 
arbetskraft, områden där vi har något att ge Europa.

Målet för OAJ är att stärka ett Europa som bygger sin 
framgång på 

– bildning, konst och kultur 
– stark kompetens, forskning och vetenskap  
– tolerans och jämlikhet samt respekt för 

människovärdet och mänskliga rättigheter.

Bildning, jämlikhet och  
demokrati förenar Europa 

OAJ:s mål för Europapolitiken 2019

Bara genom satsningar på utbildning, forskning, 
utvecklings arbete och innovationer kan Europa 
behålla sin konkur renskraft. Utbildning kan även stärka 
säkerheten och en hållbar utveckling för demokratin 
och delaktigheten. En förstklassig utbildning främjar 
samstämmigheten inom EU, tillgången på arbetskraft 
och integrationen av invandrare i samhället och på 
arbetsmarknaden samt bygger en hållbar framtid. Den 
samtidiga bristen på arbetsplatser och arbetstagare är 
ett problem som sträcker sig över hela Europa. Inom EU 
finns det upp till 18 miljoner arbetslösa och samtidigt två 
miljoner arbetsplatser som är svåra att besätta. Sär skilt i 
södra Europa och bland unga är arbetslösheten stor. 

Situationen kräver utveckling av den inre marknaden, 
bättre validering av kompetens samt utveckling 
och spridning av välfungerande rutiner inom alla 
utbildningsstadier. Hög kvalitativ och tillgänglig 
småbarnspedagogik och undervisning bör vara en 
spetsfråga inom europeisk utbildningspolitik även 
framöver. 

Därmed har OAJ:s tema för riksdagsvalet, 
#utbildningavgör, giltighet över hela Europa. Bara 
ett EU med kunniga medborgare kan ha framgång 
i den globala konkurrensen. För ändringarna i 
arbetslivet, digitaliseringen, arbetskraftens rörlighet, 
klimatförändringen och invandringen är utmaningar som 
går att lösa genom investeringar i fostran, utbildning, 
vetenskap och forskning.

#utbildningavgör
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OAJ STÖDER en offentlig och jämlik utbildning för alla oav-
sett härstamning och familjebakgrund. Alla EU-länder bör 
säkerställa att de har ett offentligt finansierat och välfun-
gerande system för småbarnspedagogik och utbildning 
som kan kompletteras av den privata sektorn.

EU bör ge sina medlemsländer ekonomiskt och politiskt 
stöd så att de kan trygga eurozonens konkurrenskraft och 
uppkomsten av nya arbetsplatser samt utbildnings- och 
forskningssamarbetet mellan länderna. EU behöver en 
kommissarie med ansvar för utbildnings-, innovations- 
och forskningsfrågor och med uppgift att sammankoppla 
ansvarsområdena för småbarnspedagogik, utbildning och 
forskning så att de stöder den europeiska tillväxten och 
konkurrenskraften. Därtill bör Europaparlamentet tillsät-
ta ett utskott för kompetens, innovation och forskning 
samt kommissionen ett motsvarande generaldirektorat.

Yrkes- och vuxenutbildningen hör till utbildningspoliti-
ken och får inte avskiljas från den, vilket gjordes under 
den gångna perioden då den kopplades till arbetskrafts-
politiken.

EU-medborgarna ska ha möjlighet att röra sig fritt över 
kontinenten och arbeta i hela unionen. Unionens arbets-
marknad med fri rörlighet kräver gemensamma spel-
regler. Rörligheten för lärare, studerande och forskare 
bör framöver betraktas som ett sätt att stärka samarbe-
te, utbildning, kompetens och forskning. Därutöver bör 
möjligheterna i EU:s program Erasmus+ utökas för att 
främja rörligheten. 

LÖSNING 1
Offentligt finansierade ut bildnings
system ska ge alla lika möjligheter till 
utbildning i hela Europa. Utbildning 
stärker den gemensamma europeiska 
värdegrunden: tolerans, jämlikhet 
och respekt för människovärde och 
mänskliga rättigheter. 

LÖSNING 2
I de kommande fleråriga budgetramar
na bör EU satsa långsiktigt på finansie
ring av forskning, småbarnspedagogik, 
utbildning och livslångt lärande.

LÖSNING 3
Tillsätt en kommissarie för utbildning, 
innovation och forskning. Uppgiften 
ska omfatta alla utbildningsstadier.

LÖSNING 4
EU:s interna mobilitet för arbetstaga
re och studerande bör betydligt för
bättras. 

LÖSNING 5
Yrkesutbildningen och vuxenutbildnin
gen bör behandlas som en integrerad 
del av utbildningspolitiken.

� 
Utbildning stärker den 
gemensamma europeiska 
värdegrunden: tolerans, 
jämlikhet och respekt 
för människovärde och 
mänskliga rättigheter. 
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EU bör främja bildning, rörlighet  
och utbildningssamarbete 
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LÖSNING 7
Höj målet för livslångt lärande på EUnivå 
och satsa på livslångt lärande över hela 
Europa för att kompetensgarantin faktiskt 
ska bli verklighet.

LÖSNING 8
Satsa på väglednings och karriärtjänster 
på europeisk nivå.

7
6

Kompetens och innovationsförmåga 
lägger grunden för Europas 
konkurrenskraft och välfärd

KOMPETENS OCH INNOVATIONSFÖRMÅGA lägger grunden 
för den europeiska konkurrenskraften och är en förutsätt-
ning för sysselsättning, produktivitetsökning, bildning och 
välfärd för människor. Det finns dock avsevärda skillnader 
mellan EU-länderna när det gäller att delta i livslångt läran-
de. EU måste sträva efter mer ambitiösa mål och höja det 
nuvarande målet på 15 procent så att 30 procent av befolk-
ningen på 25–64 år deltar i livslångt lärande senast 2025. 
(26,4 procent år 2016 i Finland). Möjligheten att höja kompe-
tensen måste förbättras bland den arbetande befolkning-
en, bland annat genom att utöka möjligheterna till kompe-
tensutveckling och examensinriktad fortbildning som gör 
det möjligt att snabbt tillgodose behov av ny kompetens.

I Europa ökar livslängden och människor hålls längre 
kvar i arbetslivet, vilket för sin del framhäver betydelsen 
av livs långt lärande. I hela Europa behövs tjänster inom 
fritt bildnings arbete även för att öka pensionärernas väl-
färd och funktionsförmåga. Den finländska modellen för 
grund läggande konstundervisning kan föras ut till andra 
europeiska länder.

Unionen bör mer än tidigare måna om sina svagare med-
lemmar. Individens möjligheter att stärka sin ställning i sam-
hället och på arbetsmarknaden bör ökas genom att utöka 
finansieringen av väglednings- och karriärtjänster samt ut-
bildning. Medlemsländerna bör ges stöd för att inrätta en 
kompetensgaranti. Att stärka kompetensen och investera 
i utbildning bör bli ett genomgående tema i EU-politiken. 
Målet bör vara att bygga upp EU till ett globalt kompetens-
centrum tillsammans med medlemsstaterna. 

Det europeiska utbildningsområdet och strategin Utbild-
ning 2020 bör förlängas och styras i en ambitiösare rikt-
ning än tidigare. De riktmärken som eftersträvas på eu-
ropeisk nivå fram till 2020 bör sättas på en högre nivå än 
idag. Medlemsländerna bör ges stöd för att uppnå målen 
både i finansiell mening och genom att sprida god praxis. 

LÖSNING 6
På våren 2018 tog kommissionen ini
tiativ till att skapa ett europeiskt ut
bildningsområde till 2025. Arbetet för 
att genomföra initiativet bör gå vidare. 
EUländerna bör tillsammans ställa upp 
konkreta mål med större ambitioner än 
tidigare för utbildningen. 

8

Mått EU:s  
nuvarande mål

OAJ:s förslag 
till mål

Andelen barn 
som deltar i 
småbarnspedagogik

Andelen 15åringar 
med svaga 
färdigheter i läsning, 
matematik och 
naturvetenskap

95 %

under 15 %

95 %

under 10 %

Andelen 
avhoppare i 
åldern 18–24 år

under  10 % under  5 %

Andelen 
30–34åringar med 
högre utbildning

40 % 50 %

Andelen vuxna som 
deltar i utbildning

15 % 30 %

Andelen som 
studerat eller 
praktiserat en tid 
utomlands

20 % av de hög-
skoleutbildade 

6 % av de 
18–34-åringar
som avlagt 
yrkes examen 

30 %  av de hög-
skoleutbildade

18 % av de 
18–34-åringar
som avlagt 
yrkes examen 

Andelen 
sysselsatta, 
utexaminerade 
20–34åringar

82 % 85 %

EU behöver ambitiösare  
mål för utbildningen 
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LÖSNING 9
Samarbetet mellan lärarna och lärarut
bildningen och rörligheten mellan de eu
ropeiska länderna ska stärkas. Det här 
bör genomföras utan att sänka lärarnas 
behörighetskrav i Finland.

LÖSNING 10
EUländerna måste arbeta tillsammans 
för att stärka utbildningens kvalitet och 
läraryrkets anseende och attraktions
kraft, och involvera lärarna och chefer
na i skolutvecklingsarbetet.

LÄRARNA MÅSTE KUNNA svara på de föränderliga utmanin-
garna i samhället, bland annat digitaliseringen, invandrin-
gen och elevernas ökande behov av stöd och handledning. 
I såväl lärarnas grundutbildning som fortbildning bör kom-
petensutvecklingen uppmärksammas.

De anställda inom utbildningssektorn och deras fack-
organisationer är en betydande resurs för utvecklingen 
av utbildningen i alla EU-länder. Det är därför nödvändigt 
att inkludera dem i arbetet med att utveckla utbildnings-
systemen och utbildningstjänsterna. I Finland har vi ut-
märkta tillvägagångssätt och erfarenheter av det här. ETUCE 
bör ges större vikt i EU-samarbetet. EU:s organ bör höra 
ETUCE oftare och i ett tidigare skede än idag i frågor som 
gäller utbildning och utbildningssektorn. Samarbete mel-
lan lärare, lärarutbildare och lärarutbildningen gynnar alla 
på europeisk nivå.

9

10

Lärarnas kompetens är 
grunden för högklassig utbildning

Alltför många unga vuxna blir utanför utbildningen

18–24åringar utanför utbildningen och utan andra stadiets utbildning i EUländerna år 2017.
Källa: Eurostat

18–24-vuotiaat koulutuksen keskeyttäneet 2017, (%)
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EU KAN stå sig i den globala konkurrensen bara genom att 
betydligt öka finansieringen av långvarigt forsknings- och 
utvecklingsarbete och genom stöd för banbrytande inno-
vationer och tillväxt. Målet bör vara att lyfta Europa till det 
mest attraktiva kompetenscentret i världen.

EU-bidrag bör mera inriktas på att stärka forsknings-, ut-
vecklings- och innovationsarbete i samarbete mellan hög-
skolor, forskningsinstitut och företag och på att skapa nya 
marknader. Högskolorna måste kunna tillgodogöra sig EU:s 
forskningsprogram på ett lättare sätt än idag. 
. 

Europa behöver kraftiga investeringar 
i vetenskap och forskning

DEN AKADEMISKA FRIHETEN och högskolornas autonomi 
har utsatts för direkta kränkningar i vissa europeiska län-
der. Även forskarnas tanke- och yttrandefrihet har ifråga-
satts, utsatts för hot och begränsats. Forskningsresultat 
och sakkunskap har kritiserats. Dessa grundläggande vär-
deringar – akademisk frihet, högskoleautonomi och kolle-
gial förvaltning – är vitala för högskolornas framgång och 
ger sociala, ekonomiska och kulturella fördelar.

 

Den akademiska friheten i 
högskoleutbildningen bör stärkas 

12

14

11

13

LÖSNING 11
Ansökningsprocesserna för finländsk och 
europeisk forskningsfinansiering bör för
enklas och tillräckligt stöd bör erbjudas 
i processen.

LÖSNING 12
EUbudgeten bör omstruktureras så att 
satsningarna på forskning och innovati
on inom EU fördubblas jämfört med idag.

LÖSNING  13
Vetenskap och forskning bör tillgodo
göras bättre än förut i beslutsfattande 
och arbetsliv.

LÖSNING 14
Högskolornas autonomi bör främjas och 
en social och inkluderande operativ kul
tur där personalen har genuina möjlighe
ter att påverka beslut bör införas i hög
skolorna. EU:s nuvarande procedurer för 
att ingripa i kränkningar av de grundläg
gande rättigheterna och exempelvis den 
akademiska friheten bör effektiveras.
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Väestömuutos EU-maissa vuosina 2006–2017, (%)
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Därutöver bör de universella rättigheterna till utbildning be-
aktas. I Finland har nästan alla inflyttade barn genast fått 
plats i grundskolan, men på europeisk nivå förekommer 
fortfarande allvarliga brister. 

LÖSNING 15
EU utarbetar ett övergripande
in vandr ingspolitiskt program.

LÖSNING 16
Validera och erkänn invandrarnas tidi
gare förvärvade kompetens i början av 
integrationsprocessen för att integre
ringen och den tillhörande utbildnin
gen faktiskt ska främja sysselsättning. 

LÖSNING 17
Främja lärande och undervisning i såväl 
invandrarens eget modersmål som det 
nya landets språk och kultur samt till
varata invandrarnas existerande språk
reserv bättre än tidigare. 

2007 2011 20152006 2010 20142008 2012 20162009 2013 2017

Väestömuutos EU-maissa vuosina 2006–2017, (%)
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INVANDRINGEN är en gemensam utmaning för länderna i 
Europa. Under 2015–2016 var enbart antalet asylsökande 
hela 2,5 miljoner. Samtidigt förändras befolkningsstruktu-
ren i många europeiska länder eftersom nativiteten har 
gått ner och antalet äldre ökar. Enligt en uppskattning är 
bara hälften av EU:s befolkning i arbetsför ålder år 2050. 
Europa måste kunna locka kunnig ny arbetskraft till sin ar-
betsmarknad utifrån.

Utbildning är av primär betydelse när det gäller att främ-
ja integration. Invandrare i alla åldersklasser, från småbarn 
till äldre, måste garanteras undervisning i det nya landets 
språk och kultur genast efter ankomst. Utbildning i det 
egna modersmålet har vid sidan av utbildning i det mot-
tagande landets språk stor betydelse för allt annat läran-
de. Invandrarnas språkreserv måste kunna utnyttjas mer 
än för närvarande i integrationen och arbetslivet. 

Att framgångsrikt integrera invandrare så snabbt som möj-
ligt kräver att deras tidigare förvärvade kompetens kart-
läggs och tillvaratas. Invandrare som påbörjar en yrkesut-
bildning och studerar ett yrke bör samtidigt få undervisning 
i språk som stöd för studierna. Det här stöder integrering, 
sysselsättning och framgång i studierna. Tillståndsproces-
serna bör lättas upp för att lösa arbetskraftsbristen.

Utbildning är den bästa 
integrationspolicyn 

15

16

17

Utan invandring finns inte en tillräcklig arbetsför befolkning i Europa  
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Källa: Eurostat
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� 
Tillräckligt ambitiösa 
minimikrav bör ställas på 
jämlika familjeledigheter 
och tryggad återgång till 
arbetet.

PELAREN FÖR SOCIALA RÄTTIGHETER är ett viktigt verktyg 
inom EU och går ut på att ge medborgarna nya och effek-
tivare rättigheter. Med tanke på social rättvisa är det viktigt 
att ta större hänsyn än tidigare till sociala frågor, exempel-
vis i reglering av arbetslagstiftning och främjande av rörlig-
het. Det här blir särskilt viktigt allteftersom digitaliseringen 
framskrider, arbetet globaliseras och blir i allt högre grad 
oberoende av plats.

Projektet för den sociala pelaren inom EU bör i praktiken 
leda till lagförslag på arbetslivs-, arbetsmiljö- och jämlik-
hetsområdet. Till exempel bör tillräckligt ambitiösa minimi-
krav ställas på jämlika familjeledigheter och tryggad åter-
gång till arbetet.

Kraven på arbetet inom utbildningssektorn har ökat be-
tydligt på grund av de samhälleliga förändringarna och ut-
vecklingen mot ökad marginalisering. Varje arbets tagare 
måste kunna garanteras sunda och säkra arbetslokaler 
och arbetsförhållanden. Inom utbildningssektorn inne-
bär det bland annat att EU stöder medlemsländernas pro-
jekt för att modernisera byggnadsbeståndet för skolor 
och läroanstalter. Målet är att ge alla tillgång till utbildning 
och studier av hög kvalitet i säkra och sunda lokaler. Mo-
dernisering av byggnadsbeståndet främjar även lärarnas 
arbetshälsa och säkerhet i arbetet.

Gemensam arbetsmarknad 
och bättre arbetsförhållanden

18

19

20

21

22

23

LÖSNING  18
Värna om handlingsfriheten och arbets
villkoren för arbetstagarna och lönta
garorganisationerna i de europeiska län
derna och hör dem i stor utsträckning i 
samhällsfrågor på EUnivå.

LÖSNING 19
Beakta digitaliseringen och förändring
arna i arbetslivet i beredningen av EU 
direktiv om arbetslivet.

LÖSNING 20
Inför även på EUnivå liknande bestäm
melser som har införts i arbetslagstift
ningen i Finland i fråga om varierande 
arbetstid (nollavtal) och skydd för ar
betstagarna.

LÖSNING 21
Förbättra arbetsförhållandena och ar
betssäkerheten i daghem, skolor och 
läroanstalter på EUnivå. Inför mini
mikrav för säkra och sunda lär och ar
betsmiljöer.

LÖSNING  22
Ställ som mål att utveckla arbetslivet i 
EU till en diskrimineringsfri zon.

LÖSNING 23
ETUCE, den europeiska paraplyorgani
sationen för utbildningssektorns fackor
ganisationer, bör involveras i all social 
dialog om utbildningspolitik och frågor 
som påverkar utbildningspolitiken i hög
re grad och i tidigare beredningsfaser 
än idag.

OAJ:s mål för Europapolitiken 2019
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Skapa en hållbar framtid 
med utbildning och forskning

ATT STÄVJA KLIMATFÖRÄNDRINGEN kräver åtgärder inom 
alla politikområden, även utbildningspolitiken. Miljö- och 
klimatfostran och kunskap om hållbara val skapar en grund 
för en hållbar livsstil. De ungas delaktighet bör stärkas när 
en hållbar utbildning och ett hållbart samhälle skapas. Kli-
matförändringen driver även på en nödvändig omstruk-
turering av arbetslivet där kunskap om hållbar utveckling 
betonas inom vuxenutbildning och kompetensutveckling.

Att stoppa klimatförändringen kräver internationella åtgär-
der och samarbete. Därför måste EU vara en viktig före-
gångare i frågan. Satsningar på forsknings-, utvecklings- och 
innovationsarbete behövs för att utveckla nya lösningar för 
att dämpa utsläppsökningen och främja hållbara struktu-
rer och cirkulär ekonomi. 

24

25

LÖSNING 24
Ställ som mål för EU att främja hållbar 
utbildning och sprida god praxis mel
lan länderna som ett inslag i ramverket 
för Education and training.

LÖSNING 25
Låt EU stödja forsknings, utvecklings 
och innovationsprojekt vid högskolor
na med syfte att hitta lösningar för att 
minska utsläppen och främja hållbara 
livsstilar och strukturer.

� 
Miljö- och 
klimatfostran och 
kunskap om hållbara 
val skapar en grund 
för en hållbar livsstil.
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När det gäller 
jämlikhet och 
att förebygga 
marginalisering

koulutusratkaisee.fi
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Mänskligheten hotas av globala problem 
såsom klimatförändring, brist på rent vatten 
och ett ständigt ökande energibehov. 

Ojämlikheten, marginaliseringen och 
till exempel arbetslösheten kräver nytt 
tänkande av oss både i Finland och i övriga 
Europa. Vi talar lätt förbi varandra och förlorar 
förmågan att tillsammans finna lösningar. 

När framtiden känns osäker och otrygg 
behöver vi lösningar för en bättre morgondag 
och en bättre framtid. 

Som tur vet vi redan svaret, eller hur? 

Fostran. Utbildning. Vetenskap. Forskning. 

#utbildningavgör 
#koulutusratkaisee

FRÅGA OSS
Heljä Misukka, utbildningsdirektör
Suvi Pulkkinen, utbildningspolitisk sakkunnig
fornamn.efternamn@oaj.fi

PÅ WEBBEN
koulutusratkaisee.fi 
oaj.fi 

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER
#utbildningavgör  
#koulutusratkaisee 
Facebook /oajry
Twitter @oajry
Instagram @oajry

UNDERVISNINGSSEKTORNS  
FACKORGANISATION


