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Satsning på utbildning i utvecklingsländer ger resultat 

Utbildning är den mest lönsamma och den mest produktiva formen av 

utvecklingssamarbete. Därför är en starkare satsning på utbildning en nödvändighet 

för att höja kvaliteten på de nordiska ländernas utvecklingssamarbete. Satsningen på 

utbildning gör det möjligt för utvecklingsländerna själva att förbättra sitt 

utbildningsväsende och att lyfta sig ur fattigdom, konstaterade Nordiska 

Lärarorganisationers Samråd, NLS internationella sekreterare på sitt möte i 

Helsingfors 18. -19.1.2016. 

Världens ledare skrev i höstas, på Förenta Nationernas toppmöte, under en 

deklaration om målen för hållbar utveckling, Agenda 2030. Agendan innehåller 17 

mål och ett handlingsprogram. Lärarorganisationerna i Norden har noterat att bland 

målen finns ett mål, som skall garantera alla en offentligt finansierad och jämställd 

skola samt livslångt lärande för alla. För att uppnå detta mål förutsätts en stark 

lärarprofession och välutbildade lärare. En stark, demokratisk lärarorganisation har 

ett starkt samband till god utbildningskvalitet. 

Samtidigt som målen för en hållbar utveckling slagits fast skär de nordiska länderna 

ner sina anslag för utvecklingsarbete. Dessa aktörer som kritiserar 

utvecklingsarbetets effektivitet och kostnader ställer sig dessutom väldigt kritiskt till 

den aktuella flyktingströmmen och säger att de flyende människorna bör hjälpas i sitt 

hemland. Här finns en klar konflikt. 

Allas rätt till en kvalitativt god och bra utbildning är grunden för ett gott liv. Genom en 

god utbildning tryggas utvecklingsländernas ekonomi och samhällsutveckling. På 

detta sätt tryggar man också möjligheterna för utvecklingsländernas utbildade att 

stanna kvar och bygga sitt land och därmed minskar hjärnflykten till Europa och 

andra delar av världen. 

Biståndsarbete är alltid långsiktigt arbete, som kräver god planering. Snabba och 

oplanerade ändringar i biståndsanslagen, likt dem man nu planerar på många håll i 

Norden med hänvisning till ekonomiska orsaker, kan hindra redan påbörjade 

satsningar.  

De nordiska ländernas kvalitativt högtstående utbildningssystem är grunden till den 

goda samhällsutvecklingen. Lärarförbunden i Norden har haft en synnerligen central 

roll i byggandet av utbildningssystemets innehåll och struktur. Lärarorganisationerna 

är också starka när det gäller att utveckla utvecklingssamarbete, speciellt på 

utbildningsområdet. Byggandet av ett kvalitativt gott, offentligt finansierat 

utbildningssystem i utvecklingsländerna är därför av ytterst stor betydelse. Alla barn 

och unga ska erbjudas möjlighet till utbildning av hög kvalitet. 

Nordiska Lärarorganisationers Samråd, NLS representerar 18 lärarorganisationer och 

över 600 000 medlemmar i alla nordiska länder och självstyrelseområden.  
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