
 
 
 
Bildningsalliansens teser för regeringsprogrammet 2019–2023 
 
Det fria bildningsarbetet med sina fem verksamhetsformer (medborgarinstitut, folkhögskolor, 
sommaruniversitet, studiecentraler och idrottsutbildningscenter), har en viktig roll i det livslånga 
lärandet. Vårt bildningsuppdrag utgår ifrån Lagen om fritt bildningsarbete (2009/1765, 1§); det fria 
bildningsarbetet ska anordna utbildning som stöder både sammanhållning och jämlikhet i 
samhället. Målet med undervisningen är att främja individens mångsidiga utveckling, välmående, 
och välfärd. Den fria bildningen ska främja demokrati, pluralism, hållbar utveckling, kulturell 
mångfald och internationalism. 

Sitra lyfter i sin rapport Kohti osaamisen aikaa (2/2019) fram vikten av att alla medborgare ska ha 
rätt att kontinuerligt kompetensutveckla sig. Samhället ska erbjuda människor möjligheten att 
vara kreativa, intellektuella och att lära sig något nytt under hela livet. 

Bildningsalliansens och dess medlemmar vill aktivt vara med och påverka samt jobba för ett 
samhälle som ger alla lika möjligheter till ett livslångt lärande under den kommande 
regeringsperioden.  

Kontinuerligt, livslångt lärande är en förutsättning för ett välmående samhälle  
Fritt bildningsarbete erbjuder alla möjligheter till att utveckla och förverkliga sig själva. En god 
bildning och möjligheter att växa som människa är en rättighet för alla och bidrar till 
medborgarnas välmående och aktivitet, vilket stärker ett fortsatt demokratiskt Finland. Det fria 
bildningsarbetet främjar de vuxnas grundläggande färdigheter. Alla behöver goda grundläggande 
och digitala färdigheter för att agera och verka i dagens arbetsliv och samhälle.  
 
Den svenskspråkiga fria bildningen är en viktig garant för det tvåspråkiga Finland och har ca 88 000 
unika deltagare per år. Den fria bildningen ger förutsättningar för alla medborgare i de tvåspråkiga 
kommunerna att delta i svensk bildningsverksamhet.  
 

1 Det fria bildningsarbetet stöder individens kompetensutveckling och ger hen 
färdigheter för att agera och verka i ett föränderligt samhälle. Den fria bildningen är en 
betydande aktör i det kontinuerliga lärandet. 

 
 

 
 
 



Inkludering är delaktighet 
Riksdagens revisionsutskott poängterade i sitt betänkande den fria bildningens och tredje sektorns 
viktiga roll vid integration av nyanlända. Den fria bildningen vill jobba för en tvåvägsintegration, 
där finländare och nyanlända tillsammans jobbar för ett mångkulturellt Finland. I det arbetet 
samarbetar den fria bildningen med tredje sektorn och kommunerna.  
 
Tvåvägsintegration främjar förståelse och insyn i varandras kulturer och seder samt bidrar till att 
minska polariseringen. För att kunna följa upp integrationsprocessen och dess resultat behövs det 
gemensamma mätare och insamlad statistik. Dessa ska följas upp regelbundet. Integrationen kan 
inte enbart mätas genom deltagande i arbetslivet eller studier, utan också annan aktivitet ska 
värdesättas, såsom delaktighet i närsamhället i form av t.ex. föreningsaktivitet.  
 

2 Fritt bildningsarbete ska främja ett mångkulturellt samhälle genom tvåvägsintegration 
och aktiviteter som bidrar till delaktighet. 

 
 
 
Hållbar bildning kräver hållbar finansiering 
Den fria bildningen har flera bildningsuppdrag med stor samhällelig 
betydelse, bl.a. integrationsutbildning och främjande av vuxnas 
grundläggande och digitala färdigheter. Det behövs en tillräcklig och 
förutsägbar finansiering för att uppnå hållbarhet och kvalitet i 
utbildningarna. Engångsfinansieringar är tillämpningsbara då det uppstår 
ett akut behov av utbildning för en viss målgrupp eller med ett visst innehåll. Grundfinansieringen 
ska däremot kunna garantera den fria bildningens kontinuerliga bildningsuppdrag. 
  

3 En finansieringsmodell som bygger på en stabil och tillräcklig grundfinansiering 
resulterar i en kvalitativ och hållbar bildningsverksamhet som stöder en gynnsam och 
hållbar samhällsutveckling. 
 
 

 
 
#tändpåbildning  
#riksdagsval2019 
#sytysivityksestä 
#eduskuntavaalit2019 
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