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Oikeus koulutukseen ei toteudu
Koulutus on kansainvälisesti tunnustettu ihmisoikeus. Maailmassa on
kuitenkin miljoonia lapsia ja aikuisia, jotka eivät voi toteuttaa tätä
oikeuttaan. Joka kolmas kehitysmaassa asuva aikuinen on lukutaidoton,
kaiken kaikkiaan lukutaidottomia on arviolta 855 miljoonaa. Noin 113
miljoona ala-asteikäistä lasta on parhaillaan kasvamassa aikuisikään saamatta perusopetusta. Erityisesti huolestuttava on tyttöjen tilanne, sillä
opetusta vaille jäävistä kaksi kolmasosaa on tyttöjä. Lisäksi noin 150 miljoona lasta aloittaa koulun, mutta jättää sen kesken ennen kuin välttämättömät perustaidot on opittu.
Köyhyys on yksi suurimmista lasten koulunkäynnin esteistä. Vaikka
itse opetus olisikin ilmaista, koulunkäyntiin liittyvät muut kustannukset
saattavat muodostua ylivoimaisiksi.
Monilla vanhemmilla ei ole varaa
hankkia esimerkiksi pakollisia koulupukuja ja kirjoja lapsilleen. Monet
köyhät perheet ovat lisäksi riippuvaisia lastensa työpanoksesta. Lasten
koulussa viettämä aika on poissa perheen toimeentulosta. Ollaan köyhyyden noidankehässä.
Koulutusmahdollisuudet eivät ole
jakautuneet tasa-arvoisesti. Valintatilanteessa köyhät perheet suosivat
monesti poikien kouluttamista. Tyttöjen koulutukseen investointi ei tunnu kannattavalta etenkään,
jos he menevät nuorina naimisiin.
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P ERUSKOULUN ALOITTANEIDEN MÄÄRÄ
MAAILMANLAAJUISESTI 1970 – 1998
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Lähde: Unesco

Kuva ei ole kuitenkaan kauttaaltaan yhtä synkkä. Koulutusmahdollisuuksien tarjoamisessa on maailmanlaajuisesti päästy paljon eteenpäin.
Viimeisen puolen vuosisadan aikana koulunkäynti on yleistynyt ja koulua käyvien lasten ja nuorten määrä on lisääntynyt huomattavasti. Esimerkiksi ala-asteen opetukseen osallistuvien määrä on kaksinkertaistunut 1960-luvulta. Toisaalta lapsiakin on nyt maailmassa paljon enemmän.
Koulunkäynnin mahdollisuus vaihtelee hyvin paljon eri puolilla maapalloa. Esimerkiksi Latinalaisessa Amerikassa, Karibialla ja Itä-Aasiassa
yleinen oppivelvollisuus on määrällisesti jo lähes saavutettu. Sen sijaan
Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa ja Etelä-Aasiassa ollaan vielä kaukana
tästä tavoitteesta. Niin kauan kun osa maailman väestöstä jää vaille koulutusta, ei globaalia köyhyysongelmaa ole voitettu.
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Koulutus on avain kestävään kehitykseen
Koulutus vaikuttaa kehitykseen
monin tavoin. Koulutustason noustessa tuottavuus kohoaa ja koulutetut
ihmiset ovat yleensä terveempiä ja
paremmin ravittuja. Kouluja käyneillä äideillä on vähemmän lapsia, millä
taas on vaikutusta moneen muuhun
asiaan. Koulutuksesta hyötyvät sekä
koulutettava itse että hänen perheensä. Yhteiskunnan kannalta koulutus
on investointi, jota ilman ei ole varaa
olla. Tutkimukset ovat osoittaneet,
että etenkin perusopetus edistää
sosiaalista, taloudellista ja poliittista
kehitystä.
Peruskoulutus hyödyttää varsinkin
yhteiskunnan vähäosaisimpia. He
saavat siitä taitoja ja kykyjä, joiden
avulla he voivat parantaa omaa asemaansa ja elämänlaatuaan. Koulutusmahdollisuuksien tasa-arvoisuus ja oppilaiden tasa-arvoinen kohtelu
koulussa ovat kaiken muunkin yhteiskunnallisen tasa-arvon perusta.
Yhteiskunnat, jotka eivät kouluta kaikkia kansalaisiaan, rakentavat
esteitä omalle kehitykselleen.
Ei kuitenkaan riitä, että lapset saadaan koulunpenkille. Pelkkä koulunkäynti ei takaa, että lapset todella oppivat toivottuja asioita. Huomiota tulee kiinnittää myös koulutuksen laatuun. Useissa maissa opetussektorille suunnataan hyvin vähän varoja. Kun on puutetta opettajista,
luokkahuoneista, kirjoista ja muusta opetusmateriaalista, ei opetuksen
laatukaan voi olla kovin hyvä. Koulun keskeyttäminen ja luokalle jääminen ovat yleisiä monissa kehitysmaissa, mikä kuvastaa osaltaan opetuksen huonoa laatua ja tehottomuutta. Esimerkiksi Afrikassa on laskettu,
että noin 25 prosenttia koululaisista jää luokalle.
Hyvälaatuinen perusopetus on edellytys sille, että kaikille pystytään
takaamaan välttämättömät perustaidot. Perustaidoilla tarkoitetaan
luku-, kirjoitus- ja laskutaitoa sekä olennaisia elämäntaitoja.
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Tavoitteena koulutuksen tarjoaminen kaikille
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Koulutuspolitiikan kehitystä ohjaa
maanlaajuisesti Koulutus kaikille julistus ja siihen liittyvä toimintaohjelma, jotka hyväksyttiin Jomtienissa
Thaimaassa vuonna 1990.
Jomtienissa pidettiin tuolloin
ensimmäinen koulutuksen maailmankonferenssi, jota voi kutsua
yhdeksi tämän alan virstanpylvääksi.
Konferenssiin osallistuneet 154
maata olivat yksimielisiä siitä, että
koulutus vaikuttaa ratkaisevasti kehitykseen. Koulutusta pidettiin tärkeimpänä yksittäisenä tekijänä, jolla
voidaan vähentää köyhyyttä, suojella
ympäristöä, hillitä väestönkasvua
sekä edistää tasa-arvoa, ihmisoikeuksia ja demokratiaa. Teollistuneissa
maissa konferenssista käynnistynyt prosessi on jäänyt vähemmälle huomiolle, mutta kehitysmaissa se on sitäkin keskeisemmässä asemassa.
Koulutus kaikille -julistus (Education for All, EFA) määrittelee peruskoulutuksen alan hyvin laajasti. Julistuksen ydinsanoma on, että kaikilla,
niin lapsilla, nuorilla kuin aikuisillakin, on oikeus koulutukseen. Käytännössä sen tulkinta ja toteutus on kuitenkin rajoittunut lähes kokonaan
koulun tarjoamaan perusopetukseen.
Jomtienin konferenssin lisäksi koulutus on ollut etualalla useissa muissa maailmanlaajuisissa ja alueellisissa konferensseissa. Esimerkiksi vuonna 1995 Kööpenhaminassa pidetyssä sosiaalisen kehityksen huippukokouksessa asetettiin tavoitteeksi turvata yhtäläinen ja ilmainen perusopetus kaikille maailman ihmisille. Alkuperäinen aikataulutavoite, vuosituhannen vaihde, osoittautui liian idealistiseksi. Sittemmin asetetut ja
hyväksytyt kansainväliset kehitystavoitteet ovat määritelleet aikarajaksi
vuoden 2015.
Dakarissa Senegalissa pidettiin vuoden 2000 keväällä Jomtienin konferenssin seurantakokous, jossa todettiin kehityksen olleen hidasta. Edelleen kamppaillaan samojen ongelmien kanssa kun edellisen vuosikymmenen alussa. Tämän lisäksi on ilmaantunut uusia haasteita, kuten esi-
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merkiksi hiv-viruksen ja aidsin aiheuttamat ongelmat sekä joukkopakolaisuus.
Dakarin kokouksen osanottajat, 180 maan, lukuisten kansainvälisten
järjestöjen ja kansalaisjärjestöjen edustajat, vahvistivat sitoutumisensa
Kööpenhaminassa asetettuun tavoitteeseen, jonka mukaan yhtäläinen ja
ilmainen perusopetus järjestetään kaikille vuoteen 2015 mennessä.
Mistä sitten johtuu, että vaikka kansainvälisesti ollaan yksimielisiä
koulutuksen kehitysvaikutuksista, kaikilla ihmisillä ei vieläkään ole
mahdollisuutta koulutukseen? Kyse on ennen muuta poliittisesta tahdosta, mutta myös rahasta. Perusopetusmahdollisuuksien tarjoaminen kaikille vaatisi vuosittain 7–8 miljardin Yhdysvaltain dollarin verran lisävaroja nykyiseen verrattuna. Tämä määrä rahaa kulutetaan maailmassa
joka viikko asevarusteluun. Lisäksi suuri osa koulutussektorin rahoitustarpeesta voitaisiin korvata tehostamalla sen toimintaa, joten todellinen
varaintarve on vielä pienempi.

Uganda 1 100 000

Etiopia 700 000

Tansania 520 000

Sambia 360 000

Zimbabwe 360 000

Kenia 350 000

Nigeria 350 000

Kongon demokraattinen
tasavalta 310 000

Malawi 270 000

Norsunluurannikko 240 000

A IDS - ORVOT

Äitinsä tai molemmat vanhempansa aidsin vuoksi menettänäiden alle -15 vuotiaiden lasten
määrä niissä 10 maassa, joissa tilanne on vaikein.
Lähde: UNAIDS/WHO 1997
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Rahoittajilta Koulutus kaikille -ohjelma vaatii pitkäjänteistä sitoutumista. Vaikka kukin maa on itse vastuussa ohjelman toteuttamisesta, avunantajat ovat tärkeitä sen rahoittajina. Suomi tukee aktiivisesti Koulutus
kaikille -ohjelman tavoitteita ja toteutusta.

D AKARIN TOIMINTAOHJELMAN 6 TAVOITETTA :
■ varhaiskasvatuksen laajentaminen ja parantaminen
■ maksuton perusopetus kaikille maailman lapsille vuoteen
2015 mennessä
■ nuorille mahdollisuus osallistua sopiviin koulutus- ja elämäntaitoohjelmiin
■ lukutaitoisen aikuisväestön osuuden, etenkin naisten osuuden
lisääminen
50 prosentilla vuoteen 2015 mennessä sekä muutenkin aikuisten
perus- ja jatkokoulutukseen osallistumismahdollisuuksien
parantaminen
■ sukupuoleen perustuvien erojen poistaminen perusopetuksesta vuoteen
2005 mennessä ja sukupuolten tasa-arvon toteutuminen koulutuksessa
vuoteen 2015 mennessä
■ koulutuksen, opetuksen ja oppimisen laadun parantaminen kaikilla sen
tasoilla

K OULUTUKSEN KANNALTA TÄRKEITÄ
K ANSAINVÄLISIÄ KONFERENSSEJA
■ Ensimmäinen koulutuksen maailmankonferenssi, Jomtien 1990
■ YK:n maailman sosiaalisen kehityksen huippukokous,
Kööpenhamina 1995
■ YK:n neljäs naisten maailmankonferenssi, Peking 1995
■ Maailman koulutusfoorumi, Dakar 2000
■ YK:n vuosituhatkokous, New York 2000
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Opetus ja Suomen kehitysyhteistyö
Suomen rahoittaman kehitysyhteistyön ensisijaiset tavoitteet ovat
■ köyhyyden vähentäminen
■ ympäristöuhkien torjuminen
■ tasa-arvon, demokratian ja ihmisoikeuksien edistäminen kehitysmaissa.
Opetus on kehitysyhteistyön periaatepäätöksen (1996) mukaan yksi tärkeimmistä köyhyyden vähentämisen keinoista. Kansainvälinen tutkimus
on osoittanut, että investoinnit perusopetukseen ovat yhteiskunnallisesti
hyvin tuottavia. Nämä investoinnit edistävät myös tasa-arvoa ja parantavat
etenkin heikoimpien ryhmien osallistumismahdollisuuksia.
Suomen opetusalalle ohjaamat kehitysyhteistyömäärärahat notkahtivat
1990-luvun alussa, kun kaikkia kehitysyhteistyön määrärahoja leikattiin
rajusti. 1990-luvun mittaan varat ovat jälleen olleet kasvussa. Vuodesta 1996
opetussektorin määrärahat ovat yli kaksinkertaistuneet. Opetussektorin
osuus Suomen kehitysyhteistyövaroista oli vuonna 1999 noin seitsemän
prosenttia.

K AHDENVÄLISEN YHTEIST YÖN SITOUMUKSET SOSIAALISEN
KEHIT YKSEN OSALTA VUOSINA 1991 – 1999
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Suomen opetusalan kehitysyhteistyön pääpaino on Afrikassa. Toisaalta
uusia hankkeita on parin viime vuoden aikana käynnistetty myös
Latinalaisessa Amerikassa, Aasiassa ja Balkanilla. Yhteistyön päätavoitteet vaihtelevat kunkin maan tarpeiden mukaan. Esimerkiksi Suomen
yhteistyömaista Sambiassa, Tansaniassa, Etiopiassa, Mosambikissa,
Nepalissa ja Nicaraguassa, opetusalan kehitysyhteistyön pääasiallinen
tavoite on köyhyyden vähentäminen. Toisaalta kuitenkin Palestiinalaisalueilla, Bosnia-Hertsegovinassa ja Kosovossa yhteistyön avulla pyritään
tukemaan rauhanprosessin etenemistä ja ehkäisemään lisäkonfliktien
syntymistä ja kehittymistä. Lisäksi kaikissa yhteistyömaissa yritetään
parantaa tasa-arvoa koulutuksessa sekä koulutuksen saatavuutta, laatua
ja tehokkuutta.
Suomi pyrkii rahoittamalla kehitysmaiden opetusalan toimintaa ja
kehitystä parantamaan koulutuspalvelujen tarjontaa ja saatavuutta, opetuksen laatua ja merkityksellisyyttä sekä koulutusjärjestelmien tehokkuutta ja voimavarojen käyttöä.
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Kansalaisjärjestöt tärkeitä opetusalalla
Osa kehitysyhteistyövaroista kanavoidaan kansalaisjärjestöjen kautta.
Kansalaisjärjestöjen toteuttama ruohonjuuritason toiminta tuo omanlaisensa lisän maiden väliseen yhteistyöhön. Sosiaalisektori on vanhastaan
ollut kansalaisjärjestöjen vahvinta osaamisaluetta. Vuonna 1998 opetusalan osuus kansalaisjärjestöjen saamasta hanketuesta oli noin 27 prosenttia eli noin 65 miljoonaa markkaa.
Kansalaisjärjestöjen joukosta löytyy hyvin erilaisia toimijoita, ja myös
järjestöjen toteuttamien hankkeiden sisältö vaihtelee. Suurin opetusalan
hankkeita toteuttava kansalaisjärjestöryhmä on uskonnolliset järjestöt.
Näistä merkittävimmät ovat vanhat lähetystyöjärjestöt, joista osa on toiminut kohdemaissaan yli sata vuotta. Eri kulttuuri- ja vammaisjärjestöillä on myös paljon opetusalan hankkeita. Tukea saavista kansalaisjärjestöhankkeista suuri osa suuntautuu seuraaville aloille: opetusvälineet,
ammatillinen koulutus, erityisopetus ja vapaamuotoinen perusopetus.

Sektoriohjelmat ja opetusala
Viime vuosina kehitysapua on ohjattu yksittäisten hankkeiden lisäksi
kokonaisten toimintasektorien tukemiseen. Varsinkin opetussektorin
tukiohjelmia on käynnistetty useissa kumppanimaissa.
Hankeavun arvioinnit ovat osoittaneet, että kapea-alaisella toiminnalla on vaikea saada pysyviä tuloksia. Useimmiten hankkeet ovat itsessään olleet tehokkaita, mutta toimineet irrallaan vastaanottajamaan
kehityssuunnitelmista ja -budjeteista. Hankeavun ongelmana on myös,
että kokonaisuus pirstaloituu, kun paikalla on lukuisia toimijoita, jotka
noudattavat kukin omia periaatteitaan ja käytäntöjään.
Sektoriohjelmilla pyritään tehokkaampaan toimintaan ja pysyvämpiin vaikutuksiin. Sektoriohjelmat ovat kattavia, kehitysmaassa laadittuja kehityssuunnitelmia, joiden toteutuksen päävastuu on maan omilla
viranomaisilla ja muilla toimijoilla. Toteutuksessa käytetään kumppanimaan olemassa olevia hallintorakenteita, joita samalla tuetaan ja vahvistetaan. Sektoriohjelmat siirtävät huomion apupanoksista avun tulosten
tarkasteluun. Ohjelmien vaikutuksia seurataan yhteisesti määriteltyjen
ja sovittujen kriteerien avulla.
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Kriteerit määritellään kunkin maan
osalta erikseen. On kuitenkin joitakin yleisiä, kaikkialla tarkasteltavia
seikkoja, kuten oppilaspaikkojen
kehitys, oppisaavutukset, opettajien
koulutustason muutokset, lukutaitoprosentit, sukupuolten väliset erot ja
erojen kehitys sekä koulutuksen budjettiosuuden ja budjetin sisäisen
jakautumisen kehitys eri tasojen kesken.
Sektoriohjelmat ovat lisänneet
avunantajien välistä yhteistyötä.
Avunantajat osallistuvat sektoriohjelmien suunnitteluun ja niitä toteutetaan koordinoidusti. Suomen kaltaisille pienille maille sektoriohjelmat ovat avanneet pääsyn mukaan
kansallisen tason koulutuspoliittiseen
keskusteluun, johon projektien kautta harvoin oli mahdollisuutta. Tällä
hetkellä Suomi on mukana kuuden
opetussektoriohjelman valmistelussa ja toimeenpanossa: Etiopiassa,
Mosambikissa, Sambiassa, Tansaniassa, Nepalissa ja Palestiinalaisalueilla.
Vaikka näissä kaikissa esimerkkimaissa on vielä matkaa täydellisesti
toimiviin ohjelmiin, on näkyvissä paljon kehitystäkin. Nepalissa ja Etiopiassa rahoittajien erillisistä valmistelu- ja seurantamissioista on siirrytty
yhteisiin tapahtumiin. Näin kevennetään yhteistyökumppanin hallinnon paineita. Etiopiassa ja Palestiinalaisalueilla rahoittajien toimintatapoja on pyritty yhdenmukaistamaan. Useasta erilaisesta raportointimallista on päästy parhaassa tapauksissa yhteen, joka on lisäksi vielä maan
oman hallinnon malli. Kaikissa maissa on koordinoitu ulkopuolisen
asiantuntemuksen tarpeita.
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Suomen opetusalan kehitysyhteistyön
painopistealueet:
Koulutus kaikille -prosessin periaatteet ohjaavat Suomen opetusalan
kehitysyhteistyötä. Pääpaino on yleissivistävässä perusopetuksessa.
Yhteistyön suunnittelussa ja valmistelussa otetaan kuitenkin aina huomioon koko kumppanimaan opetusala ja sen tarpeet sekä kunkin maan
omat kehitysohjelmat.
Opettajankoulutus
Opettajat ovat avainasemassa, kun
pyritään parantamaan opetuksen laatua. Näin ollen myös opettajien koulutuksesta huolehtiminen on olennaisen tärkeää. Opettajankoulutus
koostuu peruskoulutuksesta ja täydennyskoulutuksesta. Täydennyskoulutus on tarpeen, koska opettajien ammatinkuvaan kuuluu, että he
pitävät osaamisensa ajan tasalla.
Monissa maissa, etenkin Afrikassa, opettajankoulutuksen pääpaino
on vanhastaan ollut aineen osaamisessa, ja siksi opetuksen pedagoginen
puoli on usein jäänyt taka-alalle.
Suomen tukemissa yhteistyöohjelmissa kehitetään opettajankoulutusjärjestelmän rakenteita ja sisältöä sekä pedagogista osaamista. Tansaniassa ja Kosovossa Suomi on mukana kehittämässä opettajankoulutuksen
rakenteita ja toimintastrategiaa. Bosnia-Hertsegovinassa tuetaan opettajankouluttajien koulutusta. Etelä-Afrikassa puretaan perinteistä opettajaseminaarijärjestelmää ja tuetaan maan korkeakoulutasoista opettajankoulutusta.
Kehitysmaissa on yleinen ongelma, että opettajakunnassa on paljon
epäpäteviä opettajia. Suomi tukee Tansaniassa, Mosambikissa ja Nicaraguassa opettajien pätevöitymiskoulutusta.
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Inkluusio ja erityisopetus
Useimmissa köyhissä maissa vammaiset ovat yksi kaikkein syrjäytyneimmistä ryhmistä. Suomen kehitysyhteistyön periaatepäätös (1996) ja
kehitysmaapoliittinen linjaus (1998)
korostavat vammaisten ottamista
huomioon kaikissa Suomen rahoittamissa kehitysyhteistyöhankkeissa ja
-ohjelmissa. Opetussektorilla tämä
toteutuu useimmiten erityisopetushankkeissa. Inklusiivisen erityisopetuksen alueella Suomi pyrkii purkamaan erityisryhmien oppimisen esteitä. Inkluusio perustuu ajatukseen,
että kaikki erityistä tukea tarvitsevat
oppilaat saisivat opetusta yhdessä
muiden oppilaiden kanssa. Erilaisuuden hyväksyminen on hyödyksi koko
koulujärjestelmälle. Erityisoppilaitosten sijaan tuetaan vammaisten opettamista yleisopetuksessa.
Inkluusioajattelua sovelletaan etenkin Sambiassa ja Etelä-Afrikassa,
joissa se on maiden poliittinen tavoite. Vammaisuuten ja vammaisiin liittyy monissa maissa ja kulttuureissa ennakkoluuloja ja perinteisiä uskomuksia. Kosovossa ja Bosnia-Hertsegovinassa, jotka ovat uusia yhteistyömaita, pyritään muun muassa purkamaan vanhaa lääketieteellisesti luokittelevaa suhtautumista vammaisiin ja estämään heidän sulkemisensa
pois tavallisen opetuksen piiristä.
Kaksikielisyysopetus

14

Monilla alueilla alkuperäisväestöjen kulttuureiden tulevaisuus on uhattuna muun muassa kielellisen syrjäytymisen vuoksi. Suomi tukee alkuperäiskielihanketta Nicaraguassa, jossa annetaan kaksikielisyyteen tähtäävää monikulttuuriopetusta Costa Atlántican alueella. Useissa tutkimuksissa on painotettu äidinkielen tärkeyttä ensimmäisenä opetuskielenä.
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Äidinkielellä opiskelu helpottaa koulussa menestymistä. Tästä syystä paikallisen ja valtakielen rinnakkainen
opiskelu on tärkeää. Kaksikielisyysopetus lisää alkuperäisväestöön kuuluvien ihmisten vaikutusmahdollisuuksia ja parantaa heidän asemaansa. Hankkeessa kehitetään opettajankoulutusta, oppimateriaalia ja toimintastrategioita.
Arvioinnin ja arviointijärjestelmien
kehittäminen
Arvioinnilla saadaan tietoa oppilaiden oppimisen tasosta. Sanotaan,
että hyvän koulutuksen mittari on se
mitä ja miten oppilaat oppivat.
Arviointi on myös tärkeä väline, kun
määritellään koko koulutusjärjestelmän tehokkuutta. Arvioinnin tulokset antavat tärkeää tietoa muun muassa opettajien taitojen ja opetussuunnitelmien kehittämistä varten.
Suomi on mukana kehittämässä arviointijärjestelmiä Palestiinalaisalueilla, Nepalissa ja Mosambikissa. Näissä maissa kehitetään sekä oppilasarviointia että koulutusjärjestelmän arviointia jatkuvan ja ohjaavamman arvioinnin suuntaan. Näissä ja myös monissa muissa maissa arviointia on käytetty pelkästään oppilaiden karsimiseen.
Suomi tukee myös OECD:n johdolla toteutettavaa koulutusjärjestelmien arviointiohjelmaa Balkanin alueella. Balkanilla tuetaan OECD:n
koordinoimaa PISA-ohjelmaa (Program of International Student
Achievement), jonka tarkoituksena on kehittää maiden oppimistulosten
arviointijärjestelmiä eurooppalaiselle tasolle.
Koulujen kunnostaminen ja rakentaminen
Koulujen huono kunto haittaa sekä oppilaita että opettajia. Koulutiloja
on kehitysmaissa myös liian vähän, minkä takia monissa maissa joudu-
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taan antamaan opetusta kahdessa tai
jopa kolmessa vuorossa. Vuorottelu
lyhentää oppilaiden koulupäivä,
mikä puolestaan heikentää oppimistuloksia.
Suomen tuella kunnostetaan ja
rakennetaan kouluja Etiopiassa,
Mosambikissa ja Sambiassa. Kunnostus ja rakentaminen ei ole lopputavoite vaan keino, jolla voidaan
parantaa koulujärjestelmää. Fyysisten
olosuhteiden kohentaminen parantaa koulutusmahdollisuuksia ja koulutuksen laatua. Paremmat koulutilat
ja niihin liittyvät kohtuulliset opettajien asunnot houkuttelevat päteviä
opettajia myös maaseudulle ja sivukylille. Pitkät koulumatkat ovat suurimpia esteitä etenkin tyttöjen koulunkäynnille. Kaivojen ja käymälöiden rakentaminen koulujen yhteyteen
on tärkeä osa kokonaisuutta.
Kylien ja muiden yhteisöjen asukkaiden osallistuminen koulujen
rakentamiseen on tärkeää. Tällä tavoin pystytään lisäämään omistajuutta
ja sitoutumista: alueen ihmiset pitävät kouluja tärkeinä ja arvostavat
myös opetusta entistä enemmän. Suomen tukemassa Sambian kouluohjelmassa yhteisöt toteuttavat koulujen rakentamisen itse; muualla rakentamisessa käytetään myös kaupallisia urakoitsijoita.
Ammatillinen koulutus
Ammatillisen koulutuksen kehittämisessä on tärkeätä ottaa huomioon
sekä ihmisten työllistäminen että tuotantoelämän tarpeet. Suomi tukee
Mosambikissa sijaitsevaa Chimoion maatalousoppilaitosta. Hankkeen
tarkoituksena on kehittää opetusta tehokkaaksi ja työelämän tarpeita
vastaavaksi. Suunnitteilla on myös ammatillisen koulutuksen laajentaminen uusille osa-alueille osana maan laajempaa kehitysohjelmaa. Suuri
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haaste on saada kallis ammatillinen koulutus vastaamaan työelämän
nopeastikin muuttuvia tarpeita. Yhteydet yksityiseen sektoriin ovat
oleellisia.
Opetushallinnon kehittäminen
Monissa Suomen yhteistyömaissa on meneillään laajoja paikallishallinnon uudistuksia. Niissä päätösvaltaa siirretään valtion keskushallinnolta
paikallisille viranomaisille. Suomi on mukana opetushallinnon uudistamisessa Mosambikissa, Tansaniassa ja Palestiinalaisalueilla. Hankkeissa
kehitetään menettelytapoja, joilla hallintoa voidaan uudistaa ja päätösvaltaa hajauttaa. Päätavoite opetushallinnon kehittämisessä on sen toiminnan tehostaminen.
Tietotekniikka koulutuksessa
Tieto- ja viestintätekniikasta on tullut olennainen osa nykypäivän
yhteiskuntaa. Uuden tekniikan käyttö on kuitenkin jakautunut erittäin
epätasaisesti teollisuusmaiden ja
kehitysmaiden välillä. On laskettu,
että samanaikaisesti kun yksi henkilö
kehitysmaassa kytkeytyy internetiin
vastaava lukumäärä länsimaissa on
noin 150. Myös maiden sisällä saattaa
esiintyä suuria eroja esimerkiksi eri
alueiden, koulujen ja väestöryhmien
kesken. Yksityisissä ja eliittien kouluissa saatetaan opetuksessa käyttää uusinta tekniikkaa, kun taas suurimmalla osalla kouluista ei ole läheskään vastaavia laitteita ja ohjelmia käytössään.
Tieto- ja viestintätekniikan kehittäminen koulutuksessa on osa EteläAfrikan ja palestiinalaisalueiden opetusalan yhteistyötä. Yhteistyön
tavoitteena on teknologiakuilun kaventaminen kaupunkien ja maaseu-
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dun välillä, samoin maailmanlaajuisesti etelän ja pohjoisen välillä. Etelä-Afrikassa pyritään lisäämään tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä. Palestiinalaisalueilla tavoitteena
on lisätä uuden tekniikan käyttöä
oppimateriaalintuotannossa ja hallinnossa.

Afrikan
koulutustukijärjestö ADEA
Suomi tukee Afrikan koulutuksen
tukijärjestöä ADEAa (Association
for the Development of Education in
Africa). ADEA on afrikkalaisten
ministereiden ja rahoittajaorganisaatioiden kumppanuusorganisaatio. Se
on afrikkalaisten opetusministerien
ja rahoittajamaiden yhteistyöelin,
jonka alaisuudessa toimii opetuksen
eri lohkojen kehittämistä pohtivia
työryhmiä. Toiminnan tavoitteena
on ensinnäkin opetussektorin aseman parantaminen ja sen ongelmien
esille tuominen. Toisena tavoitteena on edistää eri osapuolten välistä
yhteistyötä. Kolmas tärkeä tavoite on sellaisen analyyttisen tiedon lisääminen, joka auttaa löytämään ratkaisuja opetussektorin ongelmiin. Suomi tukee ADEAa raha-avustuksin, minkä lisäksi ADEAn työryhmissä on
mukana suomalaisia asiantuntijoita.
Lisätietoa aiheesta:
http://www.adeanet.org
ja
http://www.unesco.org/education/efa
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Tiedotusyksikkö
Osoite:
Kanavakatu 4a, 00160 Helsinki
Postiosoite:
PL 176, 00161 Helsinki
Puhelin:
(09) 1341 6370, 1341 6391
Fax:
(09) 1341 6375
Vaihde:
(09) 134 151
Kotisivu:
E-mail:
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