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1. Indledning 

 Tak fru formand, ærede medlemmer, mine damer og herrer. 

 Jeg vil gerne takke udvalget for denne mulighed for at præsentere det danske 

formandskab for Rådet for uddannelse og ungdom. 

 Jeg tiltrådte som børne- og undervisningsminister i oktober sidste år. Så det er 

første gang, jeg deltager ved et af jeres møder.  

 Danmark indgår i et trioformandskab med Polen og Cypern. Vi har et godt 

samarbejde med de to andre lande i vores trio, og det polske formandskab har 

gjort et stort stykke arbejde for at sikre, at vi har et godt fundament at bygge 

videre på.  

 Mobilitet og samarbejdet med landene uden for EU spillede en stor rolle under 

det polske formandskab. De resultater, som Polen opnåede, danner udgangs-

punkt for det danske formandskabs arbejde. Det gælder ikke mindst i forhand-

lingerne om Kommissionens forslag Erasmus for Alle. 

2. Vækst og beskæftigelse 

 Danmark har overtaget formandskabet for Rådet på et tidspunkt, hvor stats- og 

gældskrisen fylder rigtig meget, når vi taler om EU. 

 Denne vanskelige situation understreger behovet for, at vi gør en helhjertet 

indsats for igen at skabe vækst og beskæftigelse i Europa. Ikke mindst for at 

sikre unge menneskers beskæftigelse. 

 Her spiller uddannelses- og ungdomsområdet i EU en rigtig vigtig rolle. Under 

det danske formandskab vil Rådet arbejde med en række tiltag, som skal styrke 

de unges muligheder – ikke mindst deres muligheder for at finde beskæftigelse.  
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 Vi afholder også en række konferencer, hvor unges muligheder, deres uddan-

nelse og udviklingen af deres kompetencer er i fokus. 

 I Rådet skal vi blandt andet drøfte, hvordan uddannelse kan bidrage til Europa 

2020-strategien. Det omfatter strategiens overordnede målsætning om at skabe 

vækst og beskæftigelse i Europa.  

 Og det omfatter strategiens mål på uddannelsesområdet. Det vil sige målet om 

at reducere andelen af unge, der falder fra deres uddannelser for tidligt til hø-

jest 10 procent. Og målet om at øge andelen af 30-34-årige med en videregå-

ende uddannelse til mindst 40 procent. 

 Ved rådsmødet den 10. februar er det planen, at vi skal vedtage den fælles rap-

port under strategirammen for det europæiske samarbejde på uddannelsesom-

rådet frem mod 2020. Det er den samarbejdsramme, vi også kalder ET 2020. 

 Udkastet til fælles rapport indeholder tiltag, som skal skabe en bedre kobling 

mellem ET2020 og Europa 2020-strategien. Målet er at sikre, at de tiltag og 

prioriteter, vi arbejder med på uddannelsesområdet, også bidrager til at indfri 

den overordnede politiske strategi for det europæiske samarbejde. 

 Denne kobling er en naturlig konsekvens af, at uddannelsesområdet har en cen-

tral placering i Europa 2020-strategien.  

 Den fælles rapport under ET 2020 indeholder også de fremtidige prioriteter for 

samarbejdet på uddannelsesområdet. 

 Prioriteterne vil blandt andet være at reducere for tidligt skolefrafald, at styrke 

livslang læring, at øge mobiliteten og at sikre en bedre udvikling af færdighe-

der. 

3. Kommissionens forslag Erasmus for Alle 

 Den største opgave for det danske formandskab bliver forhandlingerne om 

Kommissionens forslag Erasmus for Alle. Som I ved, har Kommissionen frem-

sat forslag om et integreret program for uddannelse og ungdom, der også inde-

holder et kapitel på sportsområdet.  

 Kommissionen har foreslået en væsentlig forøgelse af budgettet i forhold til de 

eksisterende programmer på omkring 70 procent. Det viser, at Kommissionen 

tager uddannelses- og ungdomsområdet alvorligt.  

 Der ligger en opgave i at finde den rette balance i det kommende budget mel-

lem at støtte vækst- og beskæftigelsesdagsordenen eksempelvis via uddannelse 
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og samtidig erkende, at den økonomiske situation skaber nogle bestemte ram-

mer.   

 Under alle omstændigheder, så afgøres budgettet i regi af forhandlingerne om 

EU’s fremtidige flerårige finansielle ramme i Rådet for Økonomi og Finans.  

 Under det polske formandskab var der nogle gode, indledende drøftelser om 

Kommissionens forslag. Under det danske formandskab har vi taget hul på de 

egentlige forhandlinger.  

 Jeg ved, at kommissær Vassiliou præsenterede programforslaget her i udvalget 

i november sidste år. Og jeg kan forstå, at udvalget under denne præsentation 

blandt andet spurgte til ungdomselementet i programforslaget, altså ikke-

formel uddannelse, og hvorvidt selve navnet afspejler indholdet. Samme 

spørgsmål forventes at være centrale under forhandlingerne i Rådet. 

 Et af de store spørgsmål er, hvordan vi sikrer ungdomsområdets placering i det 

fremtidige program.  

 Et andet væsentligt spørgsmål er, hvordan vi sikrer et uddannelsesprogram, 

som i tilstrækkelig grad tilgodeser alle uddannelsesområder. Kommissionens 

forslag om at fjerne de eksisterende sektorprogrammer har givet anledning til 

bekymring om, hvorvidt videregående uddannelser vil dominere i det fremtidi-

ge program. 

 Navnet Erasmus for Alle er også meget debatteret. Det er vigtigt, at vi kan bli-

ve enige om et navn. Men samtidig er det vigtigt, at debatten om navnet ikke 

fylder hele billedet. Der er rigtig mange aspekter i Kommissionens forslag, 

som skal drøftes i forhandlingerne. Derfor er det vigtigt, at vi bruger tiden for-

nuftigt.  

 Det danske formandskab har som ambition, at vi på rådsmødet i maj kan ved-

tage en delvis generel indstilling. Det vil sige, at vi bliver enige om indholdet. 

Men at vi overlader budgettet til økonomi- og finansministrene. 

 Hvis vi skal indfri vores ambitioner, så kræver det, at vi laver et målrettet styk-

ke arbejde i Ministerrådet.  

 Vi skal ikke under det danske formandskab indgå i egentlige forhandlinger 

med Europa-Parlamentet. 

 Men vi vil selvfølgelig sørge for at holde kontakt med Parlamentet undervejs. 

Vi har en fælles opgave med at sikre, at vi bliver enige om et fremtidigt pro-

gram, som giver endnu bedre muligheder for mobilitet, samarbejde og delta-

gelse i projekter. 
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 Det danske formandskab ser frem til kontakten med jeres rapportør på forsla-

get, når han eller hun er udpeget. 

 

4. Kobling til arbejdsmarkedet 

 En anden vigtig sag, som Rådet skal arbejde med under det danske formand-

skab er et benchmark om beskæftigelsesegnethed. 

 Undervisningsministrene opfordrede i 2009 Kommissionen til at fremsætte et 

forslag til et benchmark for beskæftigelsesegnethed og et benchmark for mobi-

litet. 

 Under det polske formandskab vedtog vi ved rådsmødet i november bench-

market for mobilitet.  

 Målet for det danske formandskab er, at vi ved rådsmødet i maj kan vedtage et 

benchmark for beksæftigelsesegnethed. Det vil sige et benchmark, som kan 

måle koblingen mellem uddannelse og beskæftigelse. 

 Vi må indse, at der er visse vanskeligheder ved at udvikle et sådant benchmark. 

Der er mange faktorer, som afgør, om man kan finde arbejde efter endt uddan-

nelse. 

 Det er ikke kun uddannelsens kvalitet, som er afgørende for, at man kommer i 

beskæftigelse. Den generelle konjunktur og ledigheden har også stor betyd-

ning. Og en række personlige forhold og kvalifikationer spiller også en rolle, 

når man står som nyuddannet og skal finde arbejde. 

 Ikke desto mindre så vil en vedtagelse af benchmarket være et klart signal om, 

at der skal være et beskæftigelsessigte med den uddannelsessatsning, vi foreta-

ger.  

 I en situation med alarmerende høj ungdomsarbejdsløshed i mange medlems-

stater, så er dette en meget vigtig besked. 

 Uddannelse handler selvfølgelig også om andet end beskæftigelse. Uddannelse 

skal også bidrage til at udvikle borgernes personlige egenskaber og deres evne 

til at deltage i det demokratiske samfundsliv. 

 Men vi bliver nødt til altid at tænke på de efterfølgende jobmuligheder, når vi 

udvikler uddannelsespolitik. 
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 I Rådet skal vi også arbejde med anerkendelse af realkompetencer. Under det 

danske formandskab starter vi forhandlingerne om en henstilling om anerken-

delse af realkompetencer. 

 Det er vigtigt, at vi får styrket dette område. Der har ikke været arbejdet med 

emnet på EU-niveau siden Rådet i 2006 vedtog en resolution om anerkendelse 

af realkompetencer på det europæiske ungdomsområde. 

 Så det er på tide, at vi får sat fokus på værdien af kompetencer opnået uden for 

det formelle uddannelsessystem.  

 Realkompetencer kan styrke den enkeltes beskæftigelsesegnethed. Og en bedre 

anerkendelse af kompetencer kan gøre det muligt for flere mennesker at få en 

kompetencegivende uddannelse. 

 Vi forventer, at Kommissionen kommer med et forslag til en henstilling om 

anerkendelse af realkompetencer i løbet af foråret. Derfor kan vi ikke nå at 

færdigforhandle forslaget under det danske formandskab. 

 Men forhåbentlig kan vi nå et godt stykke vej med de første drøftelser, så Rå-

det på et senere tidspunkt kan vedtage henstillingen. 

5. Ungdomsområdet 

 Som I kan høre, fylder unge rigtig meget under det danske formandskab. De er 

i centrum, når vi skal drøfte Erasmus for Alle. Og det er blandt andet af hensyn 

til den unge generations muligheder, at det er så vigtigt, at vi får indfriet Euro-

pa 2020-strategiens målsætninger for vækst og beskæftigelse.   

 Vi skal også videreføre den strukturerede dialog på ungdomsområdet. Her bli-

ver vores opgave blandt andet at lancere en ny konsultation med de unge om 

deres aktive deltagelse i samfundet. 

 Vi vil koncentrere os om to temaer. Det første tema er unges deltagelse i det 

formelle demokrati. Det vil først og fremmest sige deltagelsen i valg til demo-

kratiske forsamlinger på både lokalt, nationalt og europæisk plan. 

 Det andet tema er unges deltagelse i frivilligt arbejde, ikke mindst via medlem-

skab af ungdomsorganisationerne i medlemslandene. 

 I Rådet skal vi arbejde med vedtagelsen af rådskonklusioner om unges aktive 

deltagelse. 
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 Det gælder både deres deltagelse i demokratiet og deres deltagelse i civilsam-

fundet. Målet er at understøtte unges aktive deltagelse, deres kapacitet til at 

tænke innovativt, og i sidste ende deres evne til at begå sig på arbejdsmarkedet. 

 Mange unge er meget aktive i forskellige former for græsrodsarbejde på frivil-

lig basis – men måske mindre i de formelle processer.  

 Her kan vi medvirke til at øge deres motivation for at engagere sig mere. De 

får mulighed for at blive hørt og få deres synspunkter frem. De bliver inddra-

get, de får ansvar, de påtager sig opgaver. 

 Unge opnår mange kompetencer gennem deres engagement, som også er vær-

difulde for deres beskæftigelsesmuligheder senere i livet. Vi skal være bedre til 

at anerkende den erfaring, som unge gør sig uden for det formelle uddannelses-

system.  

6. Afrunding 

 Som I kan høre, har vi en stor og vigtig dagsorden på uddannelses- og ung-

domsområdet under det danske formandskab. 

 Det kræver en effektiv arbejdsindsats i Rådet. 

 Men det kræver også støtte og opbakning fra Parlamentet, og jeg håber, at vi 

kan få et konstruktivt samarbejde. 

 I andet halvår af 2012 er det Cypern, som har formandskabet for Rådet. Jeg ser 

frem til at fortsætte det gode samarbejde med Cypern både under og efter det 

danske formandskab. 

 Det er vores ambition, at vi kan levere nogle gode resultater, som de kan bygge 

videre på. 

 Tak for ordet. 

 


