
 

Július 26-28 között angol nyelvu nemzetközi konferencia zajlott a dániai Aabenraa-ban, 

"Európa és az európai demokrácia víziói. Interkulturális párbeszéd a nem-formális 

oktatásban" cím alatt. Eloadást tartottak többek között: Ms Anne Faradji az Európa 

Tanács, Ms. Caroline Loup az Európai Bizottság képviseletében, Ms. Margarethe 

Vestager dán oktatási miniszter valamint Mr. Kim Hjerrild a Dán Népfoiskolák 

Egyesületének fotitkára. A résztvevokkel együtt vitatták meg a nem-formális oktatás, 

ezen belül a népfoiskolák aktív európai állampolgárságra nevelo szerepét. A résztvevõk 

között a határon túli magyar kisebbség képviselõi is jelen voltak. Romániából Dani 

László, Ványolós Endre, Kovács Péter, Nagy Zsuzsanna, Illyés Ágota és Kovács Barna 

vett részt a tanácskozáson. A konferencia záródokumentumát az egyik szervezo, a 

Népfoiskolákért Egyesület (ACC-Association for Community Colleges) nevében John 

Petersen elnök és Mjelma Mehmeti elnökségi tag fogalmazta meg. 

ACC (Association for Community Colleges - Egyesület a Népfoiskolákért) - 

Záródokumentum 

A lelkes kezdeményezés 100 európai fiataltól ered, akik Európa majd minden 

országának különbözo nem-kormányzati szervezeteit képviselték: "Tegyük a dán-északi 

népfoiskolákat az európai népfoiskolák fejlodésének modelljévé". Ebben ragadható meg 

a konferencia három intenzív napjának eredménye is, amely a dániai Aabenraaban, 

Hojskolen Ostersoenben zajlott július 26-tól 28-ig. "Egység a különbözoségben" és 

"aktív állampolgárság" voltak a megbeszélés jelszavai. Ugyanekkor sok résztvevo ezzel 

az elképzeléssel kapcsolatos szkepticizmusának is hangot adott, különösképpen azon 

országok képviseloi, amelyekben a népfoiskolai rendszer nem vagy nem úgy létezik, 

mint az északi országokban. Sok állam esetében a nem-formális oktatási rendszer 

megértésének hiánya mintegy igazolni látszik a véleményt, hogy a civil szférának 

hatalmas feladatot kell teljesítenie az elkövetkezendo években. Ez különösképpen akkor 

válik nyilvánvalóvá, amikor felvetodik az "európai állampolgárság", a közös európai 

párbeszéd megteremtésének kérdése, az európai integrációs szakaszban bekövetkezo 

társadalmi kirekesztettség elkerülésének fontossága, amikor meg kell teremteni annak 

lehetoségét és hajlandóságát, hogy minél többen részt vegyenek a közös kérdések 

megvitatásában és megoldásában. A népfoiskolák/közösségi kollégiumok olyan nem-

 



 

formális felnottoktatással foglalkozó intézmények, amelyek szervezési kerete a 

szakkolégiumi oktatásforma. Az "Európa és európai demokrácia víziói. Interkulturális 

párbeszéd a nem-formális oktatásban" címû konferenciát a Dán Népfoiskolák 

Egyesülete (FFD - Danish Folk High School Association), a Hojskolen Ostersoen és az 

Egyesület a Népfoiskolákért (ACC-Association for Community Colleges) rendezte. 

Aabenraa, július 28 

Mjelma Mehmeti, John Petersen 

 

 


