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"Tie häpeästä vapautumiseen kulkee lukemaan ja kirjoittamaan oppimisen kautta"
Neljännen maailman kansankorkeakoulujen kuudes Euroopan kokous

1. Johdanto

Euroopan parlamentin puhemies ilmoitti 28. helmikuuta 2001 pidetyssä istunnossa, että
työllisyys- ja sosiaalivaliokunnalle oli annettu lupa laatia työjärjestyksen 163 artiklan mukaisesti
valiokunta-aloitteinen mietintö lukutaidottomuudesta ja sosiaalisesta syrjäytymisestä ja että
kulttuuri-, nuoriso-, koulutus-, tiedonvälitys- ja urheiluvaliokunnalta oli pyydetty lausunto.

1.1 Toimivalta

Euroopan unionin toimivalta sosiaalisen syrjäytymisen torjunnassa perustuu Euroopan yhteisön
perustamissopimuksen 2, 3 ja 136 artiklaan, jotka sisällyttävät pyrkimyksen elämänlaadun
parantamiseen ja syrjäytymisen torjumiseen yhteisön tavoitteisiin. Euroopan yhteisön
perustamissopimuksen 137 artiklan 2 kohdan 2 ja 3 alakohdassa määrätään, että Euroopan
unionin tulisi toteuttaa toimenpiteitä jäsenvaltioiden välisen yhteistyön edistämiseksi aloittein,
joilla pyritään parantamaan tiedon saantia, kehittämään tiedon ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa,
edistämään innovatiivisia lähestymistapoja ja arvioimaan kokemuksia.

1.2 Täytäntöönpano

Toimenpiteiden täytäntöönpanossa tulisi noudattaa toissijaisuuden periaatetta. Sosiaalisen
syrjäytymisen torjunta kuuluu ensisijaisesti jäsenvaltioiden sekä kansallisten, alueellisten ja
paikallisten viranomaisten toimivaltaan. Esittelijän mukaan asianomaisten toimijoiden ja etenkin
niiden työmarkkinaosapuolten ja kansalaisjärjestöjen yhteistyön tiivistämiseen tulisi kiinnittää
huomiota, jotka antavat puheenvuoron pahiten syrjäytyneille ihmisille ja jotka luovat
keskusteluyhteyden hankkeiden vetäjien ja edunsaajien välille.

Tämän vuoksi Euroopan unionissa on kehitelty uusi avoin koordinointimenetelmä1, jonka tulisi
olla tärkeä väline lukutaidottomuuden sekä sosiaalisen syrjäytymisen torjunnassa, koska se
mahdollistaa kansallisten toimivaltuuksien ja eurooppalaisen yhteistyön mahdollisuuksien
täysipainoisen hyödyntämisen. On määriteltävä suuntaviivat (kansalliset toimintasuunnitelmat ja
alan yhteistyötä suosivat aloitteet), laatia toteutettaville politiikoille indikaattorit ja
arviointikriteerit, vahvistaa yhteiset tavoitteet, kannustaa kansallisia politiikkoja ja arvioida
tulokset (vertailututkimus).

1.3 Tavoite

Tämän valiokunta-aloitteisen mietinnön tavoitteena on ryhtyä yhteistoimiin Euroopan tasolla –
laatia suositukset, toimintaohjelma, jopa suuntaviivat ja/tai lakialoitteet –, jotta
lukutaidottomuuden torjunnasta tulisi osa äärimmäisen köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen
torjunnan monialaisia ohjelmia ja jotta ammatillisessa koulutuksessa panostettaisiin luku- ja
kirjoitustaidon opettamiseen huonosti koulutetuille työntekijöille Euroopan unionin
kilpailukyvyn sekä koulutuksen kehittämisen yhteen liittämiseksi.

                                               
1 määritelty Lissabonin Eurooppa-neuvoston päätelmien 37 kohdassa.
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Parhaimman mahdollisen tehokkuuden varmistamiseksi kohderyhmän kokemukset ja mielipiteet
on otettava huomioon hankkeiden jokaisessa kehitysvaiheessa. Lukutaidottomien henkilöiden
koko koulutuksen ajan tapahtuvaan seurantaan (mukaan luettuna vaihe, jossa saavutetaan
luottamus, sekä henkilökohtainen seuranta) sekä kouluttajien ja vapaaehtoisten
täydennyskoulutukseen tulee myös myöntää rahoitus.

2. Ongelmakohdat

Henkilöt, joiden jokapäiväiseen elämään kuuluu sosiaalinen syrjäytyminen, ja ne, joille puhutun
ja kirjoitetun kielen käsittely tuottaa vaikeuksia, ovat avuttomampia ja riippuvaisia muiden
avusta. Kielellinen heikkous on näin ollen painava syy ahdistuneisuuteen. Kielellisestä
heikkoudesta kärsivät ovat todenneet, että "Tie häpeästä vapautumiseen kulkee lukemaan ja
kirjoittamaan oppimisen kautta"1.

Luku- ja kirjoitustaidottomat selviytyvät kuitenkin usein työelämässä ja kehittävät itse omat
tulkintakeinonsa maailmassa, jonka kaikkia merkkejä he eivät kuitenkaan tunne.

Koska lukutaidottomuus ei ole este yhteiskuntaan kuulumiselle, se ei automaattisesti johda
"yhteiskunnallisiin ongelmiin". Työelämän muuttuessa lukutaidottomuus koetaan kuitenkin kuin
vammaksi, jonka syyt tulee rajata tarkkaan niiden torjumiseksi. Työelämässä onnistuminen
perustuu henkilön kykyyn mukautua taloudelliseen rakennemuutokseen lisäämällä ja
kehittämällä taitojaan, mukaan lukien lukutaitoaan. Lukutaito on erottamaton osa vaadittua
mukautumistaitoa, jota tarvitaan siirryttäessä uuteen talouteen ja joka mahdollistaa kokonaisen
lukutaidottomuuden vuoksi heikentyneen kansanosan työllisyys- ja tulonäkymien parantumisen.

3. Määritelmät

3.1. Sosiaalinen syrjäytyminen

Esittelijä valitsee mieluusti Joseph Wresinskin vuonna 1987 ehdottaman määritelmän:
"Epävarmuus syntyy yhden tai useamman rauhoittavan tekijän puuttumisesta. Näistä tekijöistä
merkittävin on työ, joka antaa henkilöille ja perheille mahdollisuuden vastata työelämän,
perheen ja yhteiskunnan asettamiin velvollisuuksiin. Työ antaa näille ihmisille myös
mahdollisuuden nauttia perusoikeuksistaan. Epävarmuus voi levitä laajalle ja sen seuraukset
voivat olla vakavia ja pysyviä. Koskettaessaan useita elämänaloja epävarmuus voi johtaa
äärimmäiseen köyhyyteen. Tilanne voi olla pysyvä ja vaarantaa ihmisen mahdollisuuden päästä
jaloilleen uudelleen ja saada oikeutensa takaisin edes joskus tulevaisuudessa." 2

On kuitenkin huomioitava, että vaikka Eurooppa onkin hyvinvoiva manner, osa kansalaisista on
sosiaalisesti syrjäytynyt ja elää äärimmäisessä köyhyydessä. Eurostatin viimeisimpien tietojen
mukaan noin 18 prosenttia Euroopan unionin kansalaisista elää tuloilla, jotka jäävät alle 60
prosenttiin kansallisesta keskiarvosta (suhteellisen köyhyyden mittaamisessa käytetty alhaisten
tulojen kynnysluku). Tämä eurooppalainen keskiarvo heijastuu kansallisiin köyhyyslukuihin,
                                               
1 Tous, nous sommes acteurs des droits de l'homme. (Olemme kaikki ihmisoikeuksien toteuttajia.) Neljännen
maailman kansankorkeakoulujen kuudennen Euroopan kokouksen talous- ja sosiaalikomitealle toimittamat
päätösasiakirjat, Bryssel 1999.
2 Grande pauvreté et précarité économique et sociale. (Äärimmäinen köyhyys ja taloudellinen ja yhteiskunnallinen
epävarmuus.) Mietintö talous- ja sosiaalikomitealle, Pariisi 1987. Esittelijä: Joseph Wresinski.
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jotka ovat 11–24 prosenttia ja jotka eivät ole juurikaan muuttuneet viimeisten kymmenen vuoden
aikana1.

3.2. Lukutaidottomuus

UNESCO on koettanut rinnastaa lukutaidottomuuden ja funktionaalisen lukutaidottomuuden:
"Henkilö on lukutaidoton tai funktionaalisesti lukutaidoton, kun hän on kykenemätön
suorittamaan toimintoja, joissa luku- ja kirjoitustaito on edellytyksenä hänen ryhmänsä ja
yhteisönsä moitteettomalle toiminnalle, tai toimintoja, joissa hänellä on mahdollisuus kehittää
itseään tai ryhmäänsä lukemalla, kirjoittamalla ja laskemalla."

Kansainvälisessä aikuisten lukutaitotutkimuksessa (International Adult Literacy Survey), jonka
taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD teki vuonna 1994 ja jonka tavoitteena oli
arvioida ja vertailla joidenkin teollisuusmaiden aikuisten tietoja ja lukutaidon tasoa, on kaksi
määritelmää kirjoitetun kielen käyttökyvyn tasosta. Tutkimuksen mukaan painotuotteiden ja
kirjoitusten käyttö on välttämätöntä yhteiskunnassa toimimisessa, tavoitteiden saavuttamisessa,
tietojen hiomisessa täydelliseksi ja omien mahdollisuuksien lisäämisessä. Tutkimuksessa
lukutaito määritellään luku- ja kirjoitustaidoiksi, joita aikuiset käyttävät jokapäiväisessä
elämässä, työssä ja yhteisössä.2

4. Lukutaidottomuuden ja sosiaalisen syrjäytymisen välisestä suhteesta

4.1. Lukuja

Ongelmaa yhteisön tasolla ei voi aliarvioida: useissa OECD-maissa toteutetun ensimmäisen
kansainvälisen aikuisten lukutaitotutkimuksen (International Adult Literacy Survey) mukaan3

niiden 15–65-vuotiaiden unionin kansalaisten määrä, jotka eivät kykene ymmärtämään tai
käyttämään painettua ja kirjoitettua tekstiä jokapäiväisessä elämässään, kotona, työelämässä ja
yhteisössä, on merkittävän suuri (48 prosenttia Portugalissa, 32 prosenttia Italiassa, 10,4
prosenttia Suomessa).

Saman analyysin mukaan lukutaidottomuuden ongelma on yhtä huolestuttava jäsenyyttä
hakeneissa maissa: 16–65-vuotiaista kansalaisista 42,2 prosenttia Sloveniassa, 33,8 prosenttia
Unkarissa, 42,6 prosenttia Puolassa, 20,3 prosenttia Romaniassa, 29,5 prosenttia Bulgariassa,
25,9 prosenttia Liettuassa, 23,3 prosenttia Virossa ja 20,3 prosenttia Latviassa on
lukutaidottomia.

Näin ollen vaikka lukutaidottomuus, joka koskee siis täysin kirjoitus- ja lukutaidottomia
henkilöitä, onkin tällä hetkellä lähes kokonaan kitketty Euroopasta (luku on noin yksi prosenttia
väestöstä ja koskee lähinnä ikääntyneitä henkilöitä, etnisiä vähemmistöjä ja hyvin harvoja
ulkomaalaisia), näyttää funktionaalinen lukutaidottomuus lisääntyvän samaan aikaan, kun
koulutusohjelmia tällä hetkellä vähennetään.

                                               
1 Eurostat, Sosiaalinen syrjäytyminen Euroopan unionin jäsenvaltioissa, Tilastotiedot lyhyesti, 1/2000. Tilastotiedot
ovat peräisin yhteisön 13 jäsenvaltion (jäsenvaltiot lukuun ottamatta Ruotsia ja Suomea) kotitalouksia ja
tulotilannetta vuonna 1994 käsittelevän yhteisön paneelin toiselta kierrokselta. Suhteutettaessa 15 jäsenvaltioon luku
on 18 prosenttia, joka vastaa yli 65 miljoonaa henkilöä.
2 OECD:n raportti Littératie, Economie et Société (Lukutaito, talous ja yhteiskunta, 1995).
3 tehty yhteistyössä Kanadan tilastokeskuksen kanssa.
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4.2 Lukutaidottomuus ja aktiivinen kansalaisuus

Köyhimmän kansanosan suurin ahdinko aiheutuu siitä, että he kokevat, että heitä ei täysin
hyväksytä kansalaisiksi ja että heitä pidetään tarpeettomina ja merkityksettöminä.
Lukutaidottomuuden torjuminen on haaste paitsi pedagogeille tai opettajille, myös kaikille
kansalaisille. Jos yhteiskuntamme ei kykene takaamaan kaikille kansalaisille koulutusta,
ammatin oppimista tai aktiivista osallistumista koulutukseen uuden teknologian alalla, jää
merkittävä osa inhimillisistä voimavaroista käyttämättä. Peruskoulutuksen puute ja
lukutaidottomuus ovat sietämätön loukkaus ihmisoikeuksia vastaan, eikä se johdu ainoastaan
siitä, että osalle kansaa ei anneta mahdollisuutta oppia lukemaan ja kirjoittamaan, jotka ovat
välttämättömiä taitoja muuttuvassa yhteiskunnassa, vaan myös siitä, että näiden
mahdollisuuksien puuttuminen johtaa hiljaisuuteen, yhteyksien katkaisuun, hyödyttömäksi
pakottamiseen eli näin ollen sosiaaliseen syrjäytymiseen ja todelliseen kansalaisuuden riistoon.

Tässä on lukutaidottomuuden torjunnan todellinen haaste.

4.3. Lukutaidottomuus ja työmarkkinat

Sosiaalinen syrjäytyminen kasvattaa kuilua etuoikeutettujen ja suhteellisen turvassa olevien
henkilöiden ja niiden henkilöiden välillä, jotka ovat epäsuotuisimmassa asemassa ja
syrjäytettyjä, joilla ei ole työtä ja jotka elävät taloudellisessa epävarmuudessa, eristettyinä ja
jotka eivät osallistu taloudelliseen elämään.

Luku- ja kirjoitusongelmaisten työntekijöiden huomioimatta jättäminen voi asettaa vaaraan
yritysten välttämättömän uudenaikaistamisen. Itsestäänselvä seuraus on se, että lukutaidottomat
työntekijät jarruttavat uusien tuotantomenetelmien ja uusien teknologioiden käyttöönottoa.
Kuinka yritys, joka haluaa säilyttää kilpailukykynsä, voi ottaa käyttöön koneita ja menetelmiä,

Funktionaalinen lukutaidottomuus (% 16–65-vuotiaasta väestöstä) 1994-1998 OECD:n tiedot
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jotka vaativat lähes taukoamatta kognitiivisia kykyjä ja yhä useammin päättely- ja
ennakointikykyä, kykyä käsitellä abstrakteja asioita sekä lasku- ja lukutaitoa?

Pelkästään taloudelliselta kannalta katsottuna lukutaidottomuuden vaikutuksia aliarvioidaan
usein. Lukutaidottomuudesta aiheutuu lisäkustannuksia: lukuisista onnettomuuksista aiheutuvat
lisäkustannukset, tietyn työntekijän puutteellisuudesta aiheutuvat ylimääräiset
palkkakustannukset, ylimääräisen henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat ylityötunnit,
joihin on lisättävä parhaan mahdollisen pätevyyden puuttumisesta johtuva tulonmuodostuksen
pysähtyminen.1

Työllistettävyyden puutteesta on seurauksensa myös työntekijöille itselleen. Lukutaidottomuus
on syy paitsi työtapaturmiin, myös poissaoloihin ja motivaation puutteeseen. Tilanne hidastaa
tiedon liikkuvuutta ja vähentää hankitun tiedon tunnustamista, mikä vaikeuttaa uralla etenemistä
keskipitkällä aikavälillä. Tilanne haittaa myös maantieteellistä liikkuvuutta, johon tarvitaan
uusien kiintopisteiden ja kulkureittien suunnittelemista, mikä ei aina ole yksinkertaista ilman
verkostoa ja perustietoja.

5.3 Sosiaalinen syrjäytyminen ja lukutaidottomuus tietoyhteiskunnassa

Tietotekniikan käyttö yhä useammalla alalla edellyttää uusien taitojen hankkimista. Yhä
useammin lukeminen tapahtuu näyttöpääteruudulta. Ne jotka eivät hallitse tieto- ja
viestintätekniikkaa, uhkaavat jäädä tietämyksen ulkopuolelle. Tulisi siis torjua eräänlaista
"teknistä lukutaidottomuutta", vaikeutta käyttää uusia tietotekniikan järjestelmiä. Jos haluamme,
että Lissabonin Eurooppa-neuvoston asettamat tavoitteet todella toteutuvat, on välttämätöntä
puuttua tilanteeseen.

5. Euroopan unionin sitoutuminen sosiaalisen syrjäytymisen ja lukutaidottomuuden
torjumiseen

5.1. Sosiaalisen syrjäytymisen torjuminen

Lissabonin Eurooppa-neuvosto julisti2, että elinikäinen oppiminen ja ammatillinen koulutus
edesauttavat onnistunutta siirtymistä tietoon perustuvaan talouteen ja yhteiskuntaan. Se
suositteli, että Euroopan neuvosto ja komissio kehittäisivät indikaattoreita köyhyyden ja
sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen, sisällyttäisivät solidaarisuuden edistämisen
jäsenvaltioiden työllisyyttä, koulutusta ja ammatillista koulutusta, terveydenhuoltoa ja asumista
koskeviin politiikkoihin ja määrittäisivät tiettyjä kohderyhmiä (esimerkiksi vähemmistöjä, lapsia,
vanhuksia ja vammaisia) koskevat ensisijaiset toimet.

Ottaen huomioon edellä mainitut suuntaviivat, Nizzan Eurooppa-neuvosto hyväksyi seuraavat
yhteiset tavoitteet köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnassa: työelämään
osallistumisen ja kaikkien voimavarojen, oikeuksien, tavaroiden ja palvelujen käytön
edistäminen, syrjäytymisen riskien ehkäiseminen, haavoittuvimpien ryhmien auttaminen,
kaikkien toimijoiden mobilisoiminen.

                                               
1 Hugues Lenoir, Entreprise et illettrisme: ne pas renoncer! (Yritys ja lukutaidottomuus: luovuttaminen kielletty!),
Informations Sociales nro 59.
2 "Sosiaalisen osallisuuden edistäminen" (Päätelmien 32 ja 33 kohta).
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5.2 Lukutaidottomuuden torjuminen

Yhteisön tasolla aikuisten lukutaidottomuutta koskevaa johdonmukaista politiikkaa ei ole vielä
määritelty, vaikka ongelma on tuotu useasti esille yhteisön asiakirjoissa (vuoden 2000
työllisyyttä koskeva kertomus, työllisyyden suuntaviivat vuonna 2001, elinikäistä oppimista
koskeva muistio).Viimeisimmät yhteisön funktionaalista lukutaidottomuutta koskevat toimet
toteutettiin vuonna 1987 hyväksytyssä lukutaidottomuuden torjumisen tehostamiseen pyrkivässä
neuvoston ohjelmassa. Ohjelman yhteydessä komissio tuki vuodesta 1988 lähtien 17
pilottihankkeen verkostoa, jolla pyrittiin kehittämään tehokkaita ja ennaltaehkäiseviä
toimenpiteitä lukutaidottomuuden torjumiseen. Vuonna 1990 julkaistiin opas
"Lukutaidottomuuden ennaltaehkäisy ja hoito Euroopan yhteisössä: strategioiden ja käytäntöjen
kokoelma".

Euroopan parlamentin ensimmäinen lukutaidottomuuden torjumista koskeva päätöslauselma
hyväksyttiin 13. toukokuuta 1982. Kymmenen vuotta myöhemmin Euroopan parlamentti
hyväksyi lukutaidottomuuden torjumista Euroopan yhteisön jäsenvaltioissa koskevan
päätöslauselman (A3-400/92), jossa yhteisön toimielimiä sekä kansallisia, alueellisia ja
paikallisia toimielimiä kehotettiin käyttämään inhimillisiä ja taloudellisia voimavaroja koulutusta
ja vähimmäistietoja koskevan perusoikeuden takaamiseksi kansalaisille.

Komission koulutusta koskevassa valkoisessa kirjassa korostettiin, että Euroopan talouden
kehittyminen ja kilpailukyvyn vaatimukset uhkaavat jättää syrjään useita väestönosia.
Valkoisessa kirjassa painotettiin lisäksi tarvetta tukea joissain jäsenvaltioissa syrjäytymisen
torjumisessa saatuja kokemuksia. Näin syrjäytyminen ja lukutaidottomuus liitettiin siinä yhteen.

6. Lukutaidottomuuden torjumisen esteitä

Yksi perusongelmista johtuu lukutaidottomuutta koskevien luotettavien ja vertailukelpoisten
tietojen puutteesta. Mitään yhteistä kansainvälistä indikaattoria ei tällä hetkellä ole olemassa.
Kansalliset ja kansainväliset toimielimet perustavat arvionsa omiin kriteereihinsä. Kukin
jäsenvaltio käyttää erilaisia määritelmiä ja indikaattoreita. Tällainen epätarkkuus herättää
käytännön kysymyksiä: lukemis- ja kirjoitusvaikeuksista kärsivien henkilöiden lukumäärän
laskeminen; strategiset ja poliittiset valinnat; toiminnan tulosten arvioiminen ja parhaiden
käytäntöjen tunnistaminen. Vaikka edellä mainituissa Euroopan parlamentin vuonna 1982 ja
1992 antamissa päätöslauselmissa pyydettiin Euroopan komissiota laatimaan "vertaileva
tutkimus lukutaidottomuuden laadusta ja laajuudesta", mitään Eurostatin tietokantaa ei aiheesta
ole nykyään olemassa.

Toinen perusongelmista liittyy riittämättömään taloudelliseen tukeen kenttätoimien
toteuttamiseen yhdistysten, kulttuurin ja koulutuksen parissa. Mitään lukutaidottomuuden ja
sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen liittyvää budjettikohtaa ei ole olemassa. On myös
epätavallista, että koulutusohjelmia rahoittavat toisinaan seitsemän tai kahdeksan eri osapuolta.
Inhimillisiä voimavaroja tuhlataan tällöin huomattavasti, eivätkä kouluttajat tunne itseään
motivoituneiksi.

Lukemis-, kirjoittamis- ja laskemisvaikeuksista kärsiville henkilöille ehdotetut ohjelmat myös
soveltuvat huonosti kohdeyleisön todellisiin tarpeisiin. Koulutusjärjestelmän sisältämät tai sille
rinnakkaiset perinteiset keinot soveltuvat huonosti sosiaalisesti syrjäytyneiden aikuisten
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tarpeisiin, aikatauluihin ja oppimismenetelmiin. Koulutusta koskevat erityisemmät, työpaikoilla
tai työmahdollisuuksien lisäämiseksi toteutettavat toimet edellyttävät osallistumisehtojen lisäksi
usein tiettyä lähtötasoa.

Lukutaidottomuuden ongelmaa ei voida sysätä yksinomaan perinteisen koulutusjärjestelmän
hoidettavaksi vaan sen tulee olla osa yhdennettyjä politiikkoja, joissa kulttuurisiin ja
koulutuksellisiin tavoitteisiin liitetään yhteiskunnalliset, sosiaalisen yhdentymisen politiikkaan
liittyvät työmarkkinoihin sisältyvät tavoitteet. On siis syytä lähentää mahdollisimman paljon
opiskelijaa ja koulutuksen sekä ammatillisen koulutuksen tarjontaa työpaikalla ja ottaa huomioon
opiskelijan ja hänen perheensä tarpeet laajasti.

7. Ehdotukset

Lukutaidottomuuden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjumista koskeva politiikka kuuluu nykyään
etupäässä jäsenvaltioiden toimivaltaan. Lissabonin Eurooppa-neuvosto osoitti kuitenkin
pitävänsä tärkeänä yhteisön tukea kansallisille toimenpiteille tällä alalla.

Yhteisön tehtävänä on perustamissopimuksen määräysten mukaisesti täydentää ja tukea
jäsenvaltioissa toteutettavia aloitteita edistämällä jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä aloittein,
jotka parantavat taitoja, kehittävät tiedon ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa, edistävät
innovatiivisia lähestymistapoja ja arvioivat kokemuksia. Tässä suhteessa lukutaidottomuuden ja
sosiaalisen syrjäytymisen torjumisesta olisi tultava yksi unionin ja jäsenvaltioiden keskeisistä
tehtävistä, jossa hyödynnettäisiin kaikkia asiaankuuluvia politiikkoja yleisen ja yhdennetyn
strategian mukaisesti.

Esittelijä ehdottaa "avoimen koordinointimenetelmän" käyttöönottoa jäsenvaltioiden välille
lukutaidottomuuden torjumiseksi, sisällyttäen sen mahdollisesti jo sosiaalisen syrjäytymisen
torjumiseksi suunniteltuun vastaavaan menetelmään. Menetelmässä määritellään suuntaviivat ja
unionin yhteiset tavoitteet sekä muutetaan ne kansallisiksi ja alueellisiksi politiikoiksi
kansallisten toimintasuunnitelmien avulla.

Kyseisen menetelmän avulla voitaisiin levittää parhaita käytäntöjä ja auttaa jäsenvaltioita ja
kentän toimijoita kehittämään asteittain lukutaidottomuuden torjumista koskevat omat politiikat.

A. ASIANOMAISTEN HENKILÖIDEN OSALLISTUMINEN

Uudistetun sosiaalisen vuoropuhelun yhteydessä esittelijän mielestä on tärkeää painottaa, että
kaikki yhteiset strategiat syrjäytymisen ja lukutaidottomuuden torjumiseksi on toimeenpantava
jatkuvassa yhteydessä kansalaisjärjestöihin, jotka tukevat köyhimpien perheiden ponnisteluja
niiden jokapäiväisessä taistelussa sosiaalisen syrjäytymisen ja lukutaidottomuuden torjumiseksi.
Eurooppalaisia ohjelmia on kehitettävä kansalaisjärjestöjen kokemusten, tietojen ja näkemysten
perusteella, jotta ne toimisivat mahdollisimman tehokkaasti koko yhteiskunnan hyväksi.

B. JÄSENVALTIOIDEN TOIMINTA

Esittelijä ehdottaa, että jäsenvaltioissa huolehditaan ja edistetään etenkin:
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1. lukutaidon opettamisen moduulien kehittämistä kaikissa aikuisia koskevissa
koulutusohjelmissa ja -toimissa ja erityisesti kaikkiin lukutaidon opettamisen toimiin, jotka
voidaan toteuttaa työpaikoilla tai yhteistyössä mahdollisten työnantajien kanssa, annettavaa
tukea, sekä perustiedoiltaan heikkojen koulutus- ja kehitysohjelmiin pääsyn takaavien
ensisijaisten kriteereiden määrittämisen kannustamista ja tukemista

2. perustiedoiltaan heikkojen aikuisten tarpeisiin mukautettujen opetusvälineiden ja -
menetelmien laatimista käyttämällä hyväksi myös uusia teknologioita motivointi- ja
opetusvälineinä

3. paikallistason yhdistysten "katukirjastoja" ja koulutukea koskevia aloitteita
huonompiosaisten lasten tutustuttamiseksi kirjoihin

5. kaikkien asianomaisten yhteiskunnallisten toimijoiden osallistumista lukutaidottomuuden
torjumista koskevien kansallisten strategioiden määrittämiseen

6. rakennerahastoihin kuuluvien toimien toteuttamisesta vastaavien kansallisten toimielinten
tiivistä yhteistyötä sosiaalisen syrjäytymisen torjumista koskevista politiikoista vastaavien ja
lukutaidottomuuden torjumista koskevista politiikoista vastaavien toimielinten kanssa.

C. EUROOPAN UNIONIN ALOITE

Jäsenvaltioiden toimiin liitetään Euroopan komission aloite, jolla pyritään:

1. määrittämään yhteiset suhteelliset indikaattorit:

- välttämättömille perustiedoille tietoon perustuvaan yhteiskuntaan ja talouteen
osallistumiseksi

- riskihenkilöiden ja -ryhmien tunnistamiskriteereille ja -menetelmille
- lukutaidottomuuden alaa koskevien toimien laadullisille ja määrällisille tavoitteille
- parhaiden käytäntöjen tunnistamiselle
- lukutaidottomuuden kustannusten arvioinnille

2. perustamaan Euroopan unionin ja hakijamaiden lukutaidottomuutta koskeva tietokanta

3. toteuttamaan tiiviissä yhteistyössä kentän toimijoiden ja asianomaisten henkilöiden kanssa
yhteisön ja kansallisten lukutaidottomuutta koskevien politiikkojen (työllisyyspolitiikat,
sosiaalista syrjäytymistä torjuvat politiikat, uudet teknologiat jne.) vaikutuksia sekä
lukutaidottomuuden torjumista koskevien politiikkojen tuloksia koskeva säännöllinen
arviointijärjestelmä täsmällisten ja etukäteen määrättyjen määrällisten ja laadullisten
tavoitteiden perusteella

4. ottamaan huomioon lukutaidottomuuden torjuminen horisontaalisena ja yhtenäisenä
politiikkana kaikissa unionin politiikoissa ja määrittämään asiaankuuluvat mekanismit, joilla
voidaan koordinoida lukutaidottomuuden torjumista koskevat toimet tutkimuksen,
työllisyyden, syrjimättömyyden, tasa-arvon, sosiaaliturvan, opetus-, koulutus- ja
nuorisopolitiikan sekä sosiaalisen yhteenkuuluvuuden alalla
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5. takaamaan kaikkien asianomaisten yhteiskunnallisten toimijoiden, kansallisten ja paikallisten
viranomaisten, kansalaisjärjestöjen, yhdistysten, yhteiskunnallisten ja taloudellisten
toimijoiden sekä toimien kohteiden, osallistuminen lukutaidottomuuden torjumista koskevien
kansallisten strategioiden määrittämiseen ja luomaan kaikille avoin tietojen ja parhaiden
käytäntöjen vaihdon mahdollistava verkosto

6. takaamaan tästä hetkestä lähtien ja kiireellisesti jäsenyyttä hakeneille maille tuki perustietoja
koskevien tarpeiden analysointiin ja lukutaidon opetusohjelmien toteuttamiseen

7. sovittamaan lukutaidottomuuden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjumisen strategiaan
konkreettisia toimenpiteitä koskeva sosiaalisen toimenpideohjelman mukainen aikataulu,
jonka ensimmäisessä vaiheessa Euroopan komissio laatisi lukutaidottomuutta ja sosiaalista
syrjäytymistä koskevan VIHREÄN KIRJAN, jossa määritettäisiin tarkasti Euroopan tasolla
toteutettavat toimet:

- lainsäädännöllinen aloite (mukaan lukien "avoin menetelmä" tai tarvittaessa
perustamissopimuksen 137 artiklaan soveltamiseen perustuva direktiivi)

- jäsenvaltioille suunnatut suositukset

- nykyisten direktiivien ja asetusten tarkistaminen, jotta unionin politiikkoihin voidaan
sisällyttää lukutaidottomuuden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjumista koskeva tavoite
(muuttamalla esimerkiksi tarpeen mukaan tavoitteita tai rakennerahastoista tuettavien
ohjelmien kriteerejä).

Kuhunkin ehdotukseen liitettäisiin konkreettista toteutusta koskeva aikataulu. Komissiota
pyydettäisiin vuosittain toimittamaan Euroopan parlamentille kirjallinen ja tilastollinen arvio
lukutaidottomuuden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjumista koskevien tavoitteiden
toteutumisesta.


