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Jäsenehdotus 
Pohjoismaiden kansanopistojen välisen yhteistyön edistämisestä    

Ehdotus 

Keskiryhmä ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle,  

että se edistää Pohjoismaiden kansanopistojen välistä yhteistyötä pohjois-

maisten naapurikielten sekä Pohjoismaiden kulttuurin ja demokratian vahvis-

tamiseksi. 

 

Taustaa 

Kansanopistot saivat alkunsa Tanskasta mutta levisivät myöhemmin muihin Pohjois-

maihin. Ne ovat vapaan sivistystyön oppilaitoksia, joissa tavalliset kansalaiset voivat 

oppia yhteiskuntaan osallistumiseen tarvittavia taitoja. 

 

Kansanopistoja on ollut Pohjoismaissa jo yli 170 vuoden ajan, joten perinteet ovat 

pitkät. Pohjoismailla on monia yhteisiä arvoja ja näkemyksiä, kuten elämä demo-

kraattisessa yhteiskunnassa aikana, jolloin diktatuurit ja yksipuoluejärjestelmät yleis-

tyvät maailmalla. Myös kestävässä kehityksessä ja vihreämmän maailman luomi-

sessa onnistutaan parhaiten toimimalla yhtenä rintamana. Lisäksi on tärkeää pitää 

kiinni pohjoismaisten naapurikielten eli ruotsin, norjan ja tanskan muodostamasta 

yhteisöstä. Maitamme yhdistävät siis monet asiat. Edellä mainitut näkökulmat sisäl-

tyvät myös Pohjoismaiden ministerineuvoston visioon, jonka mukaan Pohjolasta tu-

lee maailman kestävin ja integroitunein alue. 

 

Pohjoismaisten naapurikielten ymmärtäminen aiheuttaa haasteita etenkin nuorille, 

jotka käyttävät yhä enemmän englantia kohdatessaan toisia pohjoismaalaisia nuoria, 

vaikka ovatkin kiinnostuneita pohjoismaisista kielistä. Edistämällä Pohjoismaiden 

kansanopistojen välistä yhteistyötä meillä on mahdollisuus oppia lisää toistemme 

kulttuureista, mikä auttaa myös parantamaan kielten ymmärtämistä. 

 

Keskiryhmä ehdottaa, että osana Pohjoismaiden kansanopistojen välisen yhteistyön 

edistämistä perustetaan vaihto-ohjelma, joka on tarkoitettu sekä kansanopistojen 

opiskelijoille että työntekijöille. Ohjelma helpottaisi opiskelijoiden osallistumista 
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muiden Pohjoismaiden kansanopistojen opetukseen sekä fyysisesti että virtuaali-

sesti. Se tarjoaisi mahdollisuuden saada tietoa muiden maiden historiasta, kielistä ja 

kirjallisuudesta.       

       

Vaihto-ohjelman tulisi myös tarjota kansanopistojen työntekijöille mahdollisuus 

opettaa muiden Pohjoismaiden kansanopistoissa. Siten ruotsalaisen kansanopiston 

opettaja saisi mahdollisuuden opettaa vaikkapa norjalaisessa kansanopistossa esi-

merkiksi ruotsalaista kirjallisuutta, musiikkia tai teatteria. 

 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle, että Pohjois-

maiden kansanopistojen välistä yhteistyötä lisätään huomattavasti. Se antaisi mah-

dollisuuden kartuttaa tietoa muista Pohjoismaista sekä eri aiheiden ja alojen sisäl-

löistä. Samalla varmistettaisiin, että pohjoismaalaiset voivat myös jatkossa viestiä 

keskenään pohjoismaisilla naapurikielillä. 
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