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Κ ά ^ føser>. 

Ι lighed med de øvrige institutioner i Fæl

lesskabet hilser CEDEFOP de to nye med

lemmer af Fællesskabet, Spanien og Portu

gal, velkommen. De to lande har gennem 

deres historiske traditioner, deres kultur og 

deres sprog, sat deres præg på Europas 

historie. De bringer os ikke blot 50 millioner 

nye forbrugere, nogle millioner landbrugere 

og tre millioner arbejdsløse, men også og 

ikke mindst en »gevinst« på flere hundrede 

millioner mennesker, der er præget af deres 

sprog og deres kultur i fem kontinenter. 

Vi har ment, at det ved denne lejlighed ville 

være interessant at beskrive et andet Mid

delhavslands, Grækenlands, erfaringer fem 

år efter dets intræden i Det europæiske 

Fælleskab, men som stadig ud fra visse 

synspunkter er et nyt medlem. 

Vi har villet give dette nummer af Er

hvervsuddannelse en tredobbelt dimen

sion: 

■ give oplysninger om og hjælp til bedre at 

forstå problemerne i forbindelse med er

hvervsuddannelse i de tre lande; 

■ understrege den betydning, som ar

bejdsmarkedets parter bør have inden for 

erhvervsuddannelsen, selv i lande, hvor det 

ikke har været tradition; 

■ vise den interesse, som Centeret har i 

integrering af de tre lande i dets arbejdspro

gram. 

CEDEFOP's retningslinjer 19861988 un

derstreger betydningen af virkningerne af 

Fællesskabets udvidelse, der for Centeret 

betyder forskelligartet tilnærmelse til er

hvervsuddannelse, de uddannelsesmæssige 

strukturer og de løbende reformer. 

Denne tilnærmelse viser sig navnlig i form 

af 

■ en dyberegående analyse af uddannelses

systemerne i de tre pågældende lande. Den

ne analyse skal tillade effektivt samarbejde 

med Kommissionen ved gennemførelsen af 

specifikke projekter, navnlig for uddannel

sescentrene i Portugal og Grækenland med 

henblik på at imødekomme behov for infor

mation og rådgivning; 

■ udvidelse af Centerets dokumentations

net. Samarbejdet, repræsenteres ved de 

nationale institutter, der er medlem af 

CEDEFOP's dokumentationsnet, i snævert 

samarbejde med de pågældende tjeneste

grene i Kommissionen og navnlig EURYDI

CE må føre til øget udvekslingsstrøm af 

informationer, der er en fundamental 

betingelse for et godt samarbejde; 

■ gennemførelse af arbejdsmøder med 

medarbejdere i erhvervsuddannelse, der 

repræsenterer regeringerne, arbejdsgiver

grupper, fagforeninger og forskningsinsti

tutter med henblik på afgræsning af områ

der, der skal undersøges, og styrkelse af de 

forskellige uddannelsesstrategier; 

■ studiebesøgprogrammer for erhvervs

uddannelseseksperter og ansvarlige. 

En række studier og undersøgelser vil blive 

gennemført og offentliggjort på spansk, 

portugisisk og græsk. 

Middelhavslandenes problemer og de særli

ge omstændigheder i forbindelse med deres 

arbejdsmarkeder kræver nye initiativer med 

hensyn til metodologien for analyse af 

behovene og med hensyn til udarbejdelse af 

pilotprojekter. De nye arbejdstrategier, 

navnlig i forbindelse med de særlige krav 

fra områder med industriel omstilling, kan 

ledsages af synkronisering, ajourføring og 

udnyttelse af eksisterende studier og under

søgelser vedrørende erhvervsuddannelse in

den for de nye lande og Fællesskabet. 

Man vil på mellemlang sigt udvikle en 

»background« af modelviden og erfaring, 

der kan tjene som basis for den industrielle 

omstillingsproces i sektorer, hvor der er 

problemer med virksomhedens arbejdstage

res interne omskoling eller med deres ind

slusning i andre sektorer. 

Endelig er denne udgave af Erhvervsuddan

nelse, der fuldstændig er viet de tre lande, 

og som udgives på ni sprog, det reelle 

vidnesbyrd om den interesse, som CEDE

FOP møder de nye krav, der stilles til 

det. 

Vi takker alle, der har ladet sig interviewe, 

og fortfatterne, der har haft mod til at 

fremføre deres personlige mening om en 

række problemer i forbindelse med er

hvervsuddannelse, samt alle uden for og 

inden for CEDEFOP, der ved ekstra indsats 

med hensyn til dokumentation, teknik eller 

administration har bidraget til dette tyvende 

nummer af Erhvervsuddannelse, nr. 1/ 

1986, der er viet »udvidelsen«. 

Ernst Piehl 
Direktør for CEDEFOP 



Disse uddannelsesstrukturer i Det europæiske Fællesskabs tolv lande tydeliggør de enkelte 
uddannelsesvejes forskelligartethed. Mellem universiteterne og de højere læreanstalter 
(foroven til venstre) og lærlingeuddannelsen (foroventil højre) er de erhvervsuddannende 
skolers vidtfavnende tilbud fremstillet. 



Oversigten over uddannelsesvejene viser, hvilke forskellige grene de 12 lande i Det 
europæiske Fællesskab tilbyder inden for deres almene uddannelsesvæsen indtil indtræden 
i erhvervsuddannelsen. De grafiske fremstillinger muliggør sammenligning vedrørende 
begyndelse, varighed og valgmuligheder inden vor hvert alderstrin. 



Grækenland 
Basisdata 

Dr. Stavros Stavrou 

Sekundærtrinnet 
1) Den erhvervsmæssige førstegangsud-
dannelse give i Grækenland overvejende i 
skoleform. Dette er f.eks. tilfældet for den 
vigtigste erhvervsuddannelsesinstitution, 
undervisningsministeriet, der i anden cyklus 
af sekundærtrinnet tilbyder de fleste uddan
nelsesprogrammer og dermed også dækker 
flertallet (ca. 86 °?o) af eleverne i erhvervs
uddannelsen. I tilknytning til den niårige 
obligatoriske pligtskoletid (6 års grundskole 
+ 3 års gymnasium) er der tre skoletyper, 
der giver erhvervsuddannelse: 
a. De »tekniske erhvervsuddannende sko

ler« (TES), af to års varighed 
b. De »tekniske erhvervsuddannende gym

nasier« (TEL) af tre års varighed 
c. De »enheds-multisektorale gymnasier« 

(EPL), der som nyindførte og eksperi
mentelle uddannelsesanstalter med en
hedsskolepræg også fører til afsluttende 
erhvervsuddannelser. 

De, der har gennemgået gymnasiet, kan 
(siden 1982/83) frit afgøre, hvilken skole de 
vælger. For nylig er der (lov nr. 1566/85) 
for dem, der afslutter disse skoler, indført et 
praktikum i tilslutning til skolerne (alt efter 
fagretning af forskellig varighed, dog aldrig 
længere end et år), for at de bedre kan 
imødekomme arbejdsmarkedets aktuelle 
krav. Bortset fra direkte overgang til 
arbejdsmarkedet har de, der afslutter oven
nævnte skoletyper, mulighed for enten mid

delbart (tilfælde a.) eller umiddelbart (til
fælde b. og c.) at indlede et mere eller 
mindre fagbundet studium i den tertiære 
sektor. 

2) Som næstvigtigste uddannelsesform 
på dette område skal nævnes den af OAED 
tilbudte »lære«, der omfatter ca. 10 % af 
alle elever under erhvervsuddannelse. Det 
drejer sig her om en vekseluddannelse, der i 
opbygning ligner det vesttyske »duale sys
tem« meget stærkt, og som siden reformen 
for to år siden afvikles således: I det første 
af de i alt tre uddannelsesår uddannes 
»lærlingen« udelukkende i OAED-»uddan-
nelsescentre«. Derefter skal han afvekslen
de i forholdet tre til to eller fire til en 
ugedage uddannes i virksomheden og i 
»uddannelsescentret«, idet der er fastlagt en 
trinvis udvidelse af den praktiske/virksom-, 
hedsmæssige uddannelse fra 50 °7o i 
3. semester til 100 <% i 6. (og sidste) semes
ter. På grundlag af nævnte lov 1566/85 er 
den hidtil uformelle »lærlingeuddannelse« 
ændret til en formel uddannelse, og afslut
ningen af denne er nu ligestillet med 
TES-afslutningen. 

3) Endelig findes der et mindre antal 
videregående teknisk/erhvervsmæssige 
gymnasier, der hører ind under andre minis
terier (for: handelsskibsfart; landbrug; for
sorg og socialforsikring; hos ministerpræsi
denten), og som tilbyder en tilsvarende 
fagspecifik uddannelse - altid på niveau 
med sekundærtrinnets anden cyklus. 

Det tertiære trin 

Bortset fra universitets- og højere lærean-
staltsuddannelse spiller her de »teknologis
ke uddannelsesanstalter« (TEI - tidligere 
KATEE), der alle er statslige og drives 
under tilsyn af undervisningsministeriet, 
langt den vigtigste rolle. 

I alt er der i Grækenland 11 TEI'er med 6 
filialer, der alle har en indholdsmæssig 
opdeling i 6 fakulteter med i alt 53 afdelin
ger. Særlig kan her fremhæves den fagspe
cifikke koncipering af de enkelte TEI'er i 
overensstemmelse med de regionale socio
økonomiske særpræg og krav i deres til-
gangsområde. En væsentlig del af kurserne 
er et fagligt praktikum, som TEI'ernes 
studenter — i reglen efter afslutning af deres 
studium — er forpligtet til. 

Med reformlov nr. 1404/1983 fulgte ikke 
blot en simpel navneforandring for de hid
tidige KATE'er i TEI'er, men man forsøgte 
også at sætte en vidtrækkende proces i gang 
til kvalitativ opvurdering af disse. Væsent
lige bestanddele heri er blandt andet en 
strukturel og organisatorisk »akademise-
ring« af disse uddannelsesanstalter (forvalt
ningsmæssig autonomi, medbestemmelse 
for alle berørte, grundlæggelse af forsk
ningsinstituttet ITE osv.) samt nykoncipe-
ringen af uddannelsesindhold og -program
mer i lyset af nationale og særlig regionale 
udviklingsperspektiver. Ved opnåelse af 

Grækenland 

Befolkning 
Befolkningstæthed 
Arbejdsløshed 1985 (skøn) 

9,7 mio 
74/km2 

8,8% 

Industriel produktion (1983 = 100) 122 
Tilvækstrate bruttosocialprodukt 2,0 % 

Kilde: OECD, EF-Kommissionen. 



Πανεπιστήμια 
Πολυτεχνεία 

5. 
Λοιπές 
Ανώτερες 
Σχολές 

6. 
Τεχνολογικά 
Εκπαιδευτικά 
Ινστιτούτα 

12. 
Πρακτική 
εξάσκηση 8· 

Ενιαία Ι 
Πολυκλαδικά 
Λύκεια g 

Τεχνικές 
Επαγγελματικές 
Σχολές 

1. Nipiagogio 
2. GymnaskD 
3. Geniko Lykk) 
4. Panepistimia, Polytechnia 
5. Lipes, anoteres scholes 
6. Technologika, Ekpeoeftika Instituía 
7. Techniko-epagelmatiko Lykio 
8. Eniea polykladika Lykia 
9. Technikes epagelmatikes scholes 

10. OAED - Mathitia 
11. Ipochreotiki scholiki fitisi 
12. Praktiki exaskisi 

3. 
Γενικό Λύκειο 

10. 
ΟΑΕΔ-Μα8ητεία 

Dette 
diagram giver et 
overblik over de 

forskellige uddannelsestilbud. 

fuld ydefærdighed skal TEI'erne på mel
lemlang og lang sigt som institutioner for 
anvendt forskning og udvikling komple
mentært til universiteterne og de højere 
læreanstalter overtage en væsentlig rolle i 
den tredje sektor. 

Ved siden af TEI'erne, der med over 50 "Jo 
uddanner det overvejende flertal af de unge 
på dette trin, skal nævnes de højere skoler 
under ministerierne for handelsskibsfart 
(officersuddannelse), for sundhed og soci
alvæsen (medicinsk-tekniske og pleje

erhverv) samt hos ministerpræsidenten (tu
ristmæssige erhverv). 
Med henblik på yderligere information 
kan det tilrådes den interesserede læser at 
kigge i den ny udkomme CEDEFOP-Mono-
grafi om det græske uddannelsesvæsen. 



Adresser på institutioner og personer, der er ansvarlige for erhvervsuddannelsen i Grækenland (maj 1985) 

Undervisningsministeriel 

Mitropoleos 15 

GR10185 Athen 

Sekundærtrinnet 

Ignatios Hadjiefstratiou 

(Direktør) 

Tel.: 3 22 60 28 

3 22 58 66 

Tertiærtrinnet 

Institut for Teknologisk 

Erhvervsuddannelse (ITE) 

Syngrou 56 

GR11742 Athen 

Videnskabelige Råd 

Prof. dr. Th. Papatheodossiou 

Tel.: 9 21 45 02 

9 23 02 22 

Arbejdsministeriet 

Píreos 40 

GR10182 Athen 

Hr. Valassis 

Hr. Bougas 

Tel.: 5 24 64 80 

5 23 09 06 

OAED 

Thrakis Straße 8/Trachones 

GR17456 Athen 

»Lærlingeuddannelsesdirektoratel« 

A. Patoucha 

Tel.: 9 92 70 14 

Ministeriet for handelsskibsfart 

Notara 92 

GR18518 Piraeus 

Direktoratet for Organisation og Drift af Skole 

for Officerer i Handelsskibsfarten 

(Hr. Psarras; hr. Arkadis) 

Tel.: 4 17 08 19 

Landbrugsministeriet 

Menandrou 22 

GR10I76 Athen 

Direktoratet for Uddannelse og Information 

(Hr. D. Vrongistinos) 

Tel.: 5 24 08 60 

Ministerpræsidentens ministerium 

Turistikskolcr 

Tel.: 3 23 13 28 

Dragatsaniou 4 

GR10559 Athen 

(Hr. V. Michos) 

Tel.: 3 22 69 45 

Sammenslutningen af græske fagforeninger 

(GSEE/KEMETE) 

Ferron 2 

GR10434 Athen 

Hr. L. Apostolidis 

Tel.: 8 83 46 II 

Centeret for Planlægning og Erhvervsstudier 

(KEPE) 

Ippokralous 22 

GR10680 Athen 

Hr. K. Karmas 

Tel.: 3 62 73 21 

Centeret for Uddannclsesstudicr og 

Videreuddannelse af Lærere 

KEME 

Messoghion Av. 396 

GR15341 Athen 

(Agia Paraskevi) 

Hr. Paleokrassas 

Tel.: 6 56 73 63 

EOMMEH 

Evrou/Xenias 16 

GR11528 Athen 

Hr. Potiriadis 

Tel.: 7 70 26 36 

ELKEPA 

Kapodistriou 28 

GR10682 Athen 

Hr. Laios 

Tel.: 8 06 99 03 

Fagtidsskrifter vedrørende erhvervsuddannelse 

»ΝΕΑ PAIDIA« (Ny Pædagogik) 

Tidsskrift for pædagogiske forhold  udgives kvar

talsvis 

Solónos 77, 10679 ATHEN, tel. (01) 3 63 60 07 

»TA EKPAIDEVTIKA« (Uddannelse) 

Tidsskrift for uddannelsesmæssige forhold  udgi

ves kvartalsvis 

Didotou 5557, 10681  ATHEN, tel. (01) 

3 61 87 36, 3629402 

»SINCHRONI EKPAIDEVSI« (Moderne Uddan

nelse) 

Tidsskrift om uddannelsesmæssige emner, udk. hver 

anden måned 

P.O.Β 25 085, 10026 ATHEN, tel. (01) 8 82 37 62, 

8 22 46 35 

»PERIODIKO EKPAIDEVTIKIS TEKMIRIOSIS« 

(Pædagogisk Eksperiment) 

Udkommer to gange om året 

P.O.Β 18 176, 54007  Thessaloniki, tel. (0 31) 

84 27 67, 91 47 91 

»EPISTIMI KAI TECHNOLOGIA« (Videnskab og 

Teknologi) 

Videnskabeligt tidsskrift udgivet af sammenslutnin

gen af undervisere pá de tekniske læreanstalter. 

Ansvarshavende: 

Ch. Tsiltiklis, Saimis 28, 10683 Athen, tel. (01) 

8 23 45 43, 8 22 38 46 

Det má bemærkes, at denne iiste ikke gør krav pá at 

være udtømmende, men dog er ganske repræsentativ 

for situationen. Der findes ikke i Grækenland tids

skrifter, som specielt behandler området faglig efter

uddanelse og videreuddannelse. Ovennævnte tids

skrifter behandler dog dette emne lejlighedsvis. Det 

sidstnævnte tidsskrift pá listen er en videnskabelig 

publikation, hvis udgivelse varetages af sammenslut

ningen af undervisere på de tekniske læreanstalter. 

Centre for uddannelsesmæssig forskning 

Thessalonikis universitet (Panepistimio Thesaloni

kis) 

Institut for filosofi, pædagogik og psykologi 

Afdelingen for pædagogik, professor Panagiotis 

Xoccellis, 

tel. (0 31) 99 29 67  Panepistimioupoh, 540 06, 

Thessaloniki 

Athens universitet (Panepistimio Athinon) 

Institut for filosofi, pædagogik og psykologi 

Afdelingen for pædagogik, professor Markantonis, 

tel. (01) 3 61 07 27  Solonos 71, 10679 Athen 

Kretas universitet (Panepistimio Kritis) 

Institut for filosofi og samfundsvidenskab 

Afdelingen for pædagogik, professor M. Kassota

kis, 

tel. (08 31) 2 40 70  Panepistimio Kritis, 74100 

Relhimno 

Institut for pædagogik (tidl. KEME) (Paidagogiko 

Institouto) 

Messoghion 396, 15341 Athen (Agia Paraskevi), tel. 

(01)6 56 73 63 

ITE (Institut for teknologiuddannelse) 

Professor Theodosis Papatheodosiou, Koordinator 

for pilotprojekter, som gennemføres i samarbejde 

med De europæiske Fællesskaber, Singrou 56, 11742 

Athen, tel. (01) 9 21 45 02. 

Det må bemærkes, at der i Grækenland ikke eksiste

rer et center for faglig efteruddannelse. Ovennævnte 

centre beskæftiger sig kun lejlighedsvis med dette 

emne. ITE, som oprettedes for nylig og er i ¡værk

sættelsesfasen, skal hovedsagelig beskæftige sig med 

faglig uddannelse efter endt skolegang. 



Interview med 
Α. Kaklamanis 
Minister for undervisning og 
religiøse anliggender 

Ministeriet tilbyder tekniskerhvervsfaglig 

uddannelse på mellemniveau i de tek

niskerhvervsfaglige gymnasier og de tek

niskerhvervsfaglige skoler. 

Ville De give os en kort beskrivelse af disse 

skoler samt fortælle, hvilke faglige specia

ler, der især spørges efter? 

Udover undervisning i almene fag bestræ

ber de tekniskerhvervsfaglige gymnasier 

sig på at bibringe eleverne den nødvendige 

faglige kunnen og viden samt udvikle deres 

færdigheder, så de efter afgang fra skolen 

har gode muligheder for at finde beskæfti

gelse inden for en bestemt erhvervsgren. 

Uddannelsen er treårig og eleverne kan, hvis 

de ønsker det, ansøge om optagelse ved en 

tertiær læreanstalt (AEITEI). 

De tekniskerhvervsfaglige skoler bestræ

ber sig på at bibringe elverne specielle 

færdigheder samt faglig viden og kunnen, 

så de efter afgang fra skolen kan gøre god 

fyldest i et bestemt job og bidrage til at øge 

og forbedre produktionen. Denne uddan

nelse er toårig. 

Både de tekniskerhvervsfaglige gymnasier 

og de tekniskerhvervsfaglige skoler funge

rer som dag og aftenskoler for erhvervsak

tive elever. 

Der findes i dag i Grækenland 220 af disse 

gymnasier og 110 af disse skoler fordelt over 

alle landets distrikter. 

I de tekniskerhvervsfaglige gymnasier er 

første klasse fælles for alle elever. Anden 

klasse er sektordelt, og eleverne har frit valg 

mellem sektorerne. 

Der kan vælges mellem følgende sektorer: 

1. Maskinlære, 2. Elektricitet og elektronik, 

3. Bygge og anlæg, 4. Kemi og metallurgi, 5. 

Tekstil, 6. Anvendt teknik, 7. Informatik, 

8. Økonomi og jura, 9. Jord og husdyr

brug, 10. Socialvæsen, 11. Søfart, 12. 

Søfartsorienteret vekseluddannelse. 

I tredje klasse deles sektorerne i specialaf

delinger, ialt omkring 35. 

I de tekniskerhvervsfaglige skoler er der 

afdelinger for specialer, ialt omkring 30, 

som eleverne frit kan vælge imellem. 

Hvilke tekniske og erhvervsfaglige uddan

nelser tilbyder TEI? Hvad er TEI for en 

institution, og hvad er de vigtigste faglige 

uddannelser, den tilbyder? 

TEI er tertiære læreanstalter, dvs. insti

tutioner på linje med universiteter og poly

tekniske højskoler. 

Om karakteren af TEI kan jeg anføre, at 

disse læreanstalter adskiller sig klart fra 

universiteterne, hvilket i øvrigt fremgår af 

lov nr. 1404/83 om deres oprettelse, både 

med hensyn til formål og opgaver for disse 

institutioner og de kandidater, de uddan

ner, og med hensyn til læseplaner og eksa

mensbeviser. 

TEI skal give sine studerende en tilstræk

kelig teoretisk og praktisk uddannelse, så de 

kan anvende videnskabelig, teknologisk, 

kunstnerisk og anden viden og kunnen i det 

erhverv, de går ind til, og bidrage til at 

uddanne ansvarsbevidste borgere, der inden 

for de demokratiske planlægningsrammer i 

deres virke kan være med til at udvikle vort 

land økonomisk, socialt og kulturelt. 

Sideløbende hermed er TEI kaldet til at 

virkeliggøre enhver græsk borgers ret til en 

uddannelse efter eget valg og, naturligvis, i 

overensstemmelse med, hvad der er fastsat i 

de pågældende love. 

Inden for TEI findes der seks skoler: 

a. Skolen for grafiske fag og kunst

studier. 

b. Skolen for forvaltning og økonomi. 

c. Skolen for sundhed og omsorg i 

arbejdslivet. 

d. Skolen for anvendt teknologi. 

e. Skolen for landbrugsteknologi. 

f. Skolen for fødevareteknologi. 

Der er nu oprettet 53 afdelinger af disse 

skoler. Disse afdelinger dækker nedenstå

ende uddannelser: 

Hvor stor en procentdel af samtlige uddan

nelsessøgende er optaget på teknologiske 

læreanstalter (TEI) og tekniskerhvervsfag

lige skoler på mellemniveau? 

Mens der 1983  84 ved KATEE (Centre for 

videre tekniske og erhvervsfaglige uddan

nelser) var indskrevet 27 421 studerende, 

hvilket svarer til 22,48 % af det samlede 

antal studerende ved tertiære læreanstalter, 

er der i dag 65 124 studerende ved TEI (et 

klart højere niveau end KATEE). 

Dette viser den dynamiske udvikling af 

denne nye institution — TEI —, ikke blot i 



Oversigt over skoler og afgelinger (fag) inden for TEI og deres fordeling på TEI og TEIfilialer 

Teknologiske Læreanstalter TEIfilialer 

Λ. Skolen for grafiske fag og 
kunststudier 

1. Grafik 

2. Dekoraiion 

3. Bildende kunster 

4. Konservering at oldsager og kunstgenstande** 

S. Fotografi** 

B. Skolen for forvaltning og økonomi 

1. Driftsledelse 

2. Markedsføring 

3. Regnskabsvæsen, lo retninger 

a. fiskale bestemmelser. b. driftsomkostninger 

4. Turisme, to retninger 

a. turistkontorer b. hoteldrift 

ï . Biblioteksvæsen, lo retninger 

a. almindeligt biblioteksarbejde 

b. dokumentation og databehandling 

6. Andelsselskaber*'
1 

7. Forvaltning af sundheds og omsorgskontorcr** 

C. Skolen for sundhed og omsorg i arbejdslivet 

1. Offentlig sundhedspleje 

2. Sygepleje 

3. Obstetrik 

4. Oplik 

5. Tandteknik 

6. Arbejdsmedicin 

7. Radiolus·! 

8. Helioierapi 

9. Naturmedicin 

10. Spædbørnspleje 

11, Social formidling 

12. Forebyggende sundhedspleje 

13. Ergoterapi 

14. Hospiialsfor valt ning 

D. Skolen for anvendl teknologi 

1. Civilt bygge og anlæg, to retninger 

a. statik, b. materialelære 

2. Informatik 

3. Datamatik 

4. Elektroteknik 

5. Elektronik 

6. Topografi 

7. Maskinbygning 

8. Skibsbygning 

9, Transportmidler 

10. Olieleknologi 

I I . Tekstil 

12. Medicinsk apparatur** 

13. Civile fundchngsarbejder** 

14. Automatisering* 

13. Encrgicieknik, lo teininger 

a. energie b. klimaanlæg 

16. Konstruktions, installations, produkiionsmckanik 

Skolen for fødevare og levnedsmiddelteknologi 

1. Fødevareteknologi (vegetabilske og animalske produkter) 

2. Ønologi og drikkcvarcteknologi* 

3. Levnedsmidler** 

Skolen for landbrugsteknologi 

1. Planteproduktion 

2. Husdyrproduktion 

3. Ledelse af landbrugsbcdrifier 

4. Skovbrug 

S. V i ld tp le je" 

6. Landbrugsmaskiner og kunstvanding 

7. Fiskeopdrætfiskeri 

8. Væksthuse og blomsteravl** 
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forhold til universiteterne, men også til 

andre tertiære læreanstalter. 

TEI har således fået en større vægt, der 

kommer til udtryk i det samlede antal 

uddannede på hele dette niveau, men også 

viser sig i optagelsestallene for de tertiære 

læreanstalter. Ved de tekniskerhvervsfagli

ge skoler inden for den sekundære under

visning (gymnasie og HFniveau), som 

henhører under undervisnings og kirkemi

nisteriet, studerer 25,6 % af det samlede 

elevtal inden for den sekundære undervis

ning i vort land efter afslutningen af den 

obligatoriske niårige undervisning. Nær

mere bestemt studerer 20,6 <7o ved tek

niskerhvervsfaglige gymnasier og 5 °/o ved 

tekniskerhvervsfaglige skoler. 

Det skal her bemærkes, at en meget stor del 

af eleverne efter afslutning af den obligato

riske niårige undervisning fortsætter deres 

uddannelse i sekundære skoler. De fleste af 

dem læser ved skoler, der henhører under 

undervisnings og kirkeministeriet, men et 

betydeligt antal fortsætter også deres ud

dannelse ved skoler, der henhører under 

ministerier eller organisationer som f.eks. 

sundhedsministeriet, Organisationen for 

Beskæftigelse af Arbejdsstyrken m.fl. 

Hvor stor plads indtager privatskolerne i 

den tekniskerhvervsfaglige uddannelse, 

hvilke uddannelser tilbyder de, og hvor 

mange elever har de? 

Disse privatskoler repræsenterer kun en lille 

del af det samlede elevtal ved sekundærsko

lerne, konkret tegner de sig for 8,6 % af 

eleverne ved tekniskerhvervsfaglige uddan

nelsesinstitutioner og for 2,2 % af eleverne i 

hele den ikkeobligatoriske sekundære un

dervisning. 

De uddannelser, der tilbydes af private 

tekniskerhvervsfaglige sekundærskoler, er 

de samme som dem, der tilbydes af de 

offentlige skoler. 

Den tertiære tekniskerhvervsfaglige ud

dannelse, der henhører under undervis

ningsministeriet, foregår ene og alene ved 

offentlige skoler. Dette blev anset for nød

vendigt på grund af den rolle, som uddan

nelsen på dette niveau spiller for assimila

tion af den indførte nye teknologi og for 

kreativiteten på dette område. 

Dette blev gennemført i 1982 med overta

gelsen af de indtil da private højere lærean

stalter for elektronik og skibsbygning. 

I hvor høj grad får de seneste reformer af 

mellemuddannelserne følger for undervis

ningsministeriets uddannelsestilbud på det 

tekniskerhvervsfaglige område? 

Med de seneste reformer inden for den 

sekundære undervisning, der blev afsluttet 

med lov nr. 1566/85, var det hensigten at 

yde et afgørende bidrag til løsning af en 

række brændende problemer på det uddan

nelsesmæssige og sociale område såsom den 

skæve fordeling af de uddannelsessøgende 

på de to grene (den almene og den teknisk

erhvervsfaglige) af de eftergymnasiale ud

dannelser, ophobningen af tusindvis af 

optagelsessøgende til tertiære læreanstal

ter, tilgangen til arbejdsmarkedet af tusind

vis afunge uden erhvervsfaglig uddannelse, 

behovet for nye pædagogiske metoder og en 

ny tilrettelæggelse af skolelivet, behovet for 

en rimelig modernisering af læseplanerne 

osv. 

Foranstaltninger med henblik på dette er 

oprettelsen af det pædagogiske institut, 

enhedsgymnasier med valgmuligheder mel

lem flere grene, anerkendelse af fjerdeårs

studier som led i erhvervsfaglig uddannelse 

efter afsluttet gymnasietid, sammenlæg

ning af de administrative organer for 

tekniskerhvervsfaglige og almene skoler 

m.m. 

På denne måde mener vi, at den 

tekniskerhvervsfaglige uddannelse er ble

vet højnet og kan indpasses i de moderne 

teknologiske rammer for den videnskabeli

ge og tekniske revolutions landvindinger, 

som led i en evolutionær strategi for over

gangen til det postindustrielle samfund med 

helt ændrede produktionsvilkår og sociale 

relationer. 

De senere år har man gang på gang set 

bestræbelser på decentralisering og udvik

ling af regionerne på grundlag af f.eks. 

femårsplanen for økonomisk og social 

udvikling. 

Hvordan mener De, at erhvervsuddannel

sen kan bidrage hertil, og hvorledes kom

mer det til udtryk i ministeriets planlægning 

og uddannelsestilbud? 

Et af vore mål er ganske rigtigt udvikling af 

passende strukturer i regionerne for at 

virkeliggøre decentraliseringen, som vi 

anser for en forudsætning for udvikling på 

både det generelle og det specielle plan, 

d.v.s. tilvejebringelse af uddannelsestil

bud, som tilgodeser alle de særlige kende

tegn for den enkelte region. 

Med den nye lov om den sekundære under

visning (nr. 1566/85), men også de forud

gående love om videregående læreanstalter 

(ΑΕΙ) og teknologiske læreanstalter (TEI) 

anerkendtes regionale organer, som fik 

overdraget den kompetence til uddannelses

planlægning, som tidligere havde ligget hos 

de centrale myndigheder. De uddannelses



kommisioner, der er nedsat i hvert nomos 

(administrativ enhed, storamt) og hver pro

vins, og hvori der også sidder samfundsre

præsentanter, kan nu skabe en direkte 

forbindelse mellem de mål for den øko

nomiske, sociale og kulturelle udvikling af 

hvert distrikt, der er fastlagt i femårspla

nen, og de forslag vedrørende nye grene og 

retningslinjer for de faglige uddannelser, 

der fremsættes af samfundsrepræsentanter

ne, så eleverne efter afsluttet skolegang kan 

imødekomme de skabte behov for arbejds

kraft. 

Overudbudet af kandidater fra TEI og ΑΕΙ 

ser ud til at være et særkende for det græske 

arbejdsmarked. 

Hvis dette er korrekt, hvordan ser De så på 

det? Hvad kan årsagen være, hvilke følger 

kan det få, og hvilke løsninger kan komme 

på tale? 

Der findes faktisk et overudbud af kandida

ter fra tertiære læreanstalter, universiteter 

oa., men det er ikke kun en græsk foreteel

se, man kender det også i andre lande — 

medlemmer af Det europæiske Fællesskab. 

Årsagerne til dette overudbud må søges ikke 

blot i den nære, men også i en noget fjernere 

fortid. 

Jeg vil vove at påstå, at dette fænomen 

hovedsagelig skyldes den måske i hele Euro

pa fremherskende opfattelse, at intellek

tuelt arbejde på grundlag af en universitets

uddannelse er særlig betydningsfuldt og 

giver den pågældende social prestige. 

Af denne grund søger unge i stadig stigende 

antal videregående langtidsuddannelser ved 

tertiære læreanstalter. 

Efter min mening må dette problem løses 

ved at højne de erhvervsfaglige uddannelser 

på de sekundære skoler på en sådan måde, 

at uddannelsen ikke blot giver solid er

hvervsfaglig viden og kunnen, men også 

tillægges større prestige. 

Hvad er målsætningen for erhvervsoriente

ringen og hvorledes skal den gennemfø

res? 

Erhvervsorienteringen skal give både sko

leelever og ældre den nødvendige hjælp, så 

de selv kan stifte bekendtskab med og selv 

vælge det erhverv, der passer for dem, men 

den skal samtidig give dem grundig oplys

ning om situationen på arbejdsmarkedet, 

om foreliggende beskæftigelsesmuligheder 

og om de perspektiver, der aftegner sig for 

erhvervsmæssig indpasning. 

Erhvervsorienteringens støtteapparat er 

endnu ikke så udviklet, at det kan give de 

unge komplet information, men der er 

allerede foretaget studier og undersøgelser 

vedrørende arbejdsmarkedet, erhverv i 

fremgang, tilbagegang og stagnation, og 

resultaterne af disse undersøgelser vil blive 

videregivet til de unge. 

På skolerne varetages erhvervsoriente

ringen af lærere, der har fået en passende 

videreuddannelse. I dette øjemed er der 

allerede holdt fire seminarer af seks måne

ders varighed, med deltagelse af 420 lærere. 

Programmet for disse seminarer er udarbej

det af TEI i samarbejde med det pædago

giske institut; det er godkendt som pilotpro

jekt SEP 1 og indgår i anden række af 

pilotprojekter vedrørende overgangen fra 

skole til arbejdsliv. Erhvervsorientering er 

indført i alle gymnasieklasser (I, II, III) 

samt i første klasser i andre sekundære 

skoler og er opført i læseplanerne med en 

time om ugen. 

Til støtte for undervisningen har det pæda

gogiske institut nedsat en arbejdsgruppe 

med ansvar for tilvejebringelse af undervis

ningsmateriale; gruppen har allerede udført 

et stort arbejde med udgivelse af publikatio

ner af undervisningsvejledninger. 

Undersøgelserne er afsluttet, og i løbet af 

1986 tages et videre skridt med oprettelse i 

alle landets byer af installationer for mod

tagelse og transmission af informationer til 

interessede under anvendelse af datamater 

og telekommunikation. Et af vore umiddel

bare mål er ligeledes indførelse af teknolo

giundervisning i gymnasiet, som i samarbej

de med erhvervsorienteringen især skal tage 

sigte på at give eleverne et indgående kend

skab til deres egne muligheder og interes

ser. 

11983 nåede procentdelen af beskæftigede i 

landbrugssektoren op på 28,4 °?o, hvilket 

var den højeste procentdel i Europa af de ti 

eller endog af de tolv for beskæftigede i 

denne sektor. 

Hvad tilbyder ministeriet på erhvervsud

dannelsesområdet? I hvilke grene, og hvor 

stor en procentdel af samtlige studerende er 

optaget her? 

Grækenland er jo et landbrugsland med en 

høj procentdel beskæftigede i landbrugs

sektoren. 

Med gennemførelsen af nye udviklingspro

grammer i landdistrikterne og den frem

adskridende udvikling af industrien ændres 

det procentvise antal beskæftigede i hver 

enkelt produktionssektor uophørligt. 

Af hensyn til landbrugserhvervene er der 

i den sekundære undervisning ved tek

niskerhvervsfaglige gymnasier oprettet en 
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linje for jordbrug og husdyrbrug med grene 

for blomsteravl, landbrugsmaskiner, plan

teproduktion, husdyrproduktion, agroin

dustri og landbrugsbedrifter. 

I ovennævnte grene går omkring 8 °Jo af 

samtlige elever ved de offentlige sekundære 

tekniskerhvervsfaglige skoler. 

Foruden disse grene findes der også grene 

for vedligeholdelse og reparation af land

brugsmaskiner og herved fremmes mekani

seringen af vort landbrug. 

Inden for TEI findes der landbrugsskoler i 

Thessaloniki, Larisa, Patra, Irakleion, Ka

sani og Messolongi. Disse skoler holder 

kurser i fag som planteproduktion, land

brugsmaskiner og kunstvanding, husdyr

produktion, ledelse af landbrugsbedrifter, 

skovbrug, fiskeopdrætfiskeri, væksthuse 

og blomsteravl osv. Eleverne ved disse 

skoler udgjorde 8,15 % af det samlede antal 

elever ved TEL 

Sideløbende med disse skoler gennemføres 

der ved TEI et pilotprojekt, AGROS, der 

tager sigte på uddannelse af ledere til land

brugsandelsselskaber. Der er allerede gen

nemført fem måneders seminarer, med fem 

måneders efterfølgende praktik i Thessalo

niki, Larisa, Kavala, Patra og nu holdes der 

et uddannelsesseminar i Irakleion på Kre

ta. 

Hvordan foregår videreuddannelsen af 

undervisningsministeriets lærerpersonale? 

Efteruddannelsevidereuddannelse. 

Ved efteruddannelsen af lærerne skelnes 

der mellem introduktionskurser, årskurser 

og periodiske kurser. 

a. Introduktionskurser tager sigte på at 

ajourføre og supplere lærernes teoretiske og 

praktiske uddannelse, at bringe deres kund

skaber og undervisningsmetoder på højde 

med uddannelsessituationen og at orientere 

dem om tjenstlige, videnskabelige og pæda

gogiske emner. 

Disse kurser er ikke obligatoriske. 

b. Formålet med årskurserne er at gøre 

deltagerne bekendt med videnskabelige 

landvindinger, uddannelsespolitik, nye me

toder for undervisning og bedømmelse samt 

mere generelt at uddanne dem bedst muligt 

med henblik på en effektiv undervisning. 

c. Den periodiske efteruddannelse gennem

føres i løbet af skoleåret i forbindelse med 

ændringer af læseplaner og indførelse af 

nye fag, nye didaktiske metoder og lære

bøger. 

Videreuddannelse kan dels gennemføres 

som studier over kandidatniveau ved ΑΕΙ, 

dels ved deltagelse i TEIs specialiseringspro

grammer. 

Endvidere sendes lærere ved højere skoler 

til udlandet for at studere særlige uddannel

sespørgsmål eller deltage i særlige efter

uddannelseskurser og seminarer. 

Hvordan foretages vurderingen af uddan

nelsesprogrammerne? 

Med hensyn til sekundære skoler ligger 

kompetencen til undersøgelse og vurdering 

af læseplanerne hos det pædagogiske insti

tut, oprettet ved den nye lov nr. 1566/85. 

Det pædagogiske institut, hvis medlemmer 

er udvalgte forskere med uddannelses

spørgsmål som speciale, har endvidere 

kompetence på følgende områder: 

a. Videnskabelige undersøgelser og studier 

vedrørende uddannelse på sekundære og 

tertiære skoler. 

b. Formulering og fremsættelse af forslag, 

fastlæggelse af retningslinjer, planlægning 

og gennemførelse af uddannelsespolitik

ken, gennemførelse af målsætningen for 

primær (grund)  og sekundærskoler i 

forbindelse med planen for økonomisk, 

social og kulturel udvikling af vort land. 

c. Orientering om udviklinger inden for 

uddannelsesteknologien, undersøgelser 

vedrørende deres anvendelse i uddannelsen 

og kontrol af de opnåede resultater. 

d. Planlægning og gennemførelse af lærer

nes efteruddannelse. 

Det pædagogiske institut er altså det organ, 

som i samarbejde med brede videnskabelige 

og kulturelle kredse udformer læseplanerne 

og i tilknytning hertil undersøger, hvilke 

resultater der er opnået. 

Med henblik på vurdering af den nye form 

for gymnasier (Lycèer), der for nylig er 

indført i den sekundære undervisning, er 

der nedsat en gruppe af sagkyndige, der skal 

vurdere de time og læseplaner der arbejdes 

efter, de bøger der anvendes, laboratorier

nes indretning og udstyr, elevernes holdning 

til den nye skoleform, den sociale kontekst 

samt i almindelighed alle problemer og 

spørgsmål i forbindelse med disse skolers 

funktion. 

Med hensyn til TEI ligger kompetencen til 

vurdering af læseplanerne hos instituttet for 

teknologisk uddannelse, der er oprettet ved 

lov nr. 1404/83. Tidligere blev vurderingen 

af læseplanerne foretaget ved bestilling af 

special undersøgelser. Om dette punkt kan 

jeg henvise til pilotundersøgelsen samt til 

den vigtige undersøgelse vedrørende effek

tiviteten af KATEEs programmer, som vi 

havde pålagt Athens TEI at foretage med en 

gruppe af særligt sagkyndige. Disse under

søgelser er afsluttet, og der er under udar

bejdelsen af de nye læseplaner, som nu 

gælder for TEI, taget hensyn til dem for 

videst muligt at undgå fortidens fejl. 

På hvilken måde deltager arbejdesmarke

dets parter i formuleringen af Deres politik 

på erhvervsuddannelsesområdet? 

Der har tidligere, især i de seneste år, været 

et samarbejde med arbejdsmarkedets parter 

om formuleringen af politikker på erhvervs

uddannelsesområdet. I de fleste tilfælde har 

samarbejdet imidlertid været ret løst og 

ikke kontinuerligt. 

Men jeg vil gerne fremhæve den særdeles 

store betydning, undervisningsministeriet 

tillægger en befæstelse af arbejdsmarkeds

parternes deltagelse i den generelle uddan

nelsesplanlægning. 

Med den nye lov (nr. 1556/85) om uddan

nelsen i primær og sekundærskoler samt 

med de forudgående love om videregående 

læreanstalter (ΑΕΙ) (nr. 1268/82) og om 

teknologiske læreanstalter (TEI) (nr. 1404/ 

83) lovfæstedes derfor en række kollektive 

organer til formulering af uddannelsespoli

tikken. 

Af sådanne organer kan nævnes det natio

nale uddannelsesråd, rådet for videregåen

de uddannelse, rådet for teknologisk ud

dannelse, uddannelsesrådet for sekundær

skoler, uddannelsesrådet for primærskoler, 

rådet for særskoler, nomos og provinsud

dannelseskommissionerne. 

I alle ovennævnte organer sidder der et 

betydeligt antal repræsentanter for viden

skab, produktion, fagforeninger, andels

foreninger, kulturliv, lokalforvaltninger og 

studerende. 

Hvordan har undervisningsministeriet, nu 

mere end fire år efter Grækenlands tiltræ

delse af EF, anvendt artikel 118 i Romtrak

taten vedrørende et snævert samarbejde 

mellem medlemsstaterne på det sociale 

område, især for så vidt angår den almin

delige og videregående faglige uddannel

se? 

Fire år er hverken kort eller lang tid. Det er 

ikke lang tid til udvikling af et snævert 

samarbejde mellem medlemsstaterne og 

Grækenland i betragtning af de bestående 

forskelle mellem medlemsstaternes uddan

nelsessystemer, men det er et af Fællesska

bets mål gradvist at mindske disse forskelle. 

Det er imidlertid heller ikke kort tid, for det 

er nødvendigt, at der fastlægges nogle prin
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Oversigten over uddannelsesvejene viser, hvilke forskellige grene de 12 lande I Det 
europæiske Fællesskab tilbyder inden for deres almene uddannelsesvæsen indtil Indtræden 
i erhvervsuddannelsen. De grafiske fremstillinger muliggør sammenligning vedrørende 
begyndelse, varighed og valgmuligheder inden for hvert alderstrin. 
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cipper for det i Rom-traktatens artikel 118 
omhandlede samarbejde. 

Konkret har undervisningsministeriet både 
på fællesskabs- og mellemstatslig plan 
udfoldet bestræbelser, der tager sigte på at 
virkeliggøre det snævre samarbejde. 

Her kan jeg nævne de bestræbelser, der 
udfoldes med henblik på at integrere børn 
af hjemvendte gæstearbejdere i det græske 
uddannelsessystem. 

Artikel 123 i Rom-traktaten omhandler 
oprettelse af en socialfond for at forbedre 
arbejdskraftens beskæftigelsesmuligheder 

inden for EF-staterne og således bidrage til 
en højnelse af levestandarden. 

Hvad mener De er Deres ministeriums vig
tigste opgaver, for så vidt angår socialfon
den? 

I Grækenland som i de andre lande i Det 
europæiske Fællesskab har ledigheds-, spe
cielt ungdomsledighedsbekæmpelsen første 
prioritet. 

Af denne grund er det med den nye lov om 
sekundærskoler åbnet adgang til et ekstra 
års studier for personer med afgangseksa
men fra tredje klasse i de teknisk-erhvervs
faglige gymnasier og i de flergrenede 

enhedsgymnasier (Lycéer). På denne måde 
vil det være muligt at anvende særlige 
uddannelsesprogrammer, således at de unge 
er bedre rustet, når de kommer ud på 
arbejdsmarkedet, og derfor har større 
muligheder for at finde beskæftigelse. 
Undervisningsministeriets indsats øges 
gradvist. 

Der er sket meget med hensyn til udform
ning af uddannelses- og efteruddannelses
programmer, men der skal ske endnu mere. 
Jeg tror, at med den erfaring, der er ind
høstet i de fire år efter tiltrædelsen, vil vi 
kunne udnytte de muligheder, socialfonden 
frembyder. 
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Interview med 
Tassos Amallos 

Ved siden af undervisnings- og kirkemini
steriet er OBA det vigtigste organ i Græken
land for erhvervsfaglig uddannelse. 

Hvad er målsætningen for dette organ, og 
hvorledes er det opbygget på nationalt, 
regionalt, kommunalt (i det enkelte nomos) 
og lokalt plan? 

Organisationen for Beskæftigelse af Ar
bejdsstyrken (OBA), der er underlagt 
arbejdsministeriet, er det vigtigste organ for 
udformning og gennemførelse af regerin
gens politik for beskæftigelse og ledigheds-
bekæmpelse. 

OBA ledes af en bestyrelse og formanden. 
Bestyrelsen er sammensat af repræsentanter 
for staten (formanden, højere tjeneste
mænd fra økonomiministeriet og arbejds
ministeriet), for arbejdstagerne (første og 
anden næstformand samt et medlem), for 
arbejdsgiverne (3 medlemmer), for for-
bundsfunktionærer (1 medlem) samt af 
særligt sagkyndige (2 medlemmer) og en 
regeringskommissær af anden grad fra 
arbejdsministeriet. 

OBA's administration har sæde i Athen 
(Thrakis 8 - Ano Kalamaki) og er opdelt i: 
1. afdelingen for inspektion, 2. det juridi
ske kontor, 3. kontoret for udformning af 
politikker til imødegåelse af særlige behov 
samt formandens sekretariat. Disse admini
strative enheder er direkte underlagt for
manden. 

Under formanden hører endvidere følgende 
afdelinger og kontorer: 

Formand OBA 

Al erhversvejledning, A 2 - A 3 afdelingen 
for lærlingeuddannelsen, A4 afdelingen 
for uddannelsesprogrammer og -metoder, 
Ä5 beskæftigelsesafdelingen, A6 socialsik-
ringsafdelingen, Kontoret for internationa
le forbindelser, Bl afdelingen for undersø
gelser og organisation, B2 forvaltningsaf-
delingen, B3 økonomiafdelingen, B4 ind
købsafdelingen, B5 afdelingen for erhverv-
skontorerne, B6 afdelingen for reproduk
tion, sundhedskontoret, det statistiske kon
tor. 

Ovennævnte afdelinger og kontorer arbej
der på landsplan. 

På lokalt plan findes der 7 lokalafdelinger 
(Ättika, Makedonien, Østmakedonien og 
Thrakien, Epirus, Thessalien, Øerne i det 
ægæiske hav og Kreta), der fører tilsyn med 
organisationens virksomhed (distriktskon
torer, skoler) i deres område. 
På distriktsplan (i hvert »nomos«) findes 
der kontorer, der fører tilsyn med deres 
nomos, samt 16 nyoprettede arbejdskonto-

Hvad findes der af lærlingeskoler, og hvilke 
uddannelser tilbyder de hovedsageligt? 
Hvordan forholder disse sig til er erhvervs
faglige skoler under undervisningsministe
riet? 

Hvor længe varer uddannelsen? 
Hvor stor en procentdel af eleverne er 
kvinder? 

En af organisationens grundlæggende for
anstaltninger til bekæmpelse af ledigheden 

og styrkelse af beskæftigelsen er at tilbyde 
ledige unge og voksne en erhvervsfaglig 
uddannelse, der giver dem mulighed for 
umiddelbart at finde beskæftigelse. 

Den uddannelse, OBA tilbyder, kan opdeles 
i to kategorier: Vekseluddannelse (læretid) 
og hurtige erhvervsuddannelseskurser. 

I dag har OBA 42 centre og lærlingeskoler i 
byerne: Athen (Neo Irakleio, Ligaleo, Bo-
tanikos, Ymittos, Ag. Anargyroi, Kalama
ki), Pireus, Drapetsona, Elefsina, Thessalo
niki, Oraiokastro Thessalonikis, Salamina, 
Chios, Rodos Multilini, Livadia, Veria, 
Kosani, Ptolemaida, Florina, Kavala, Dra
ma, Serres, Larisa, Karditsa, Volos, Gian-
nena, Kerkira, Patra, Nafplio, Kalamata, 
Pirgos, Amaliada, Arginis, Iraklio, Larim-
na, Stratoni, Kalkidikis, Katerini, Komoti-
ni, Aleksandrupoli, Kastoria og Lamia. 

De vigtigste uddannelser, der tilbydes i 
ovennævnte skoler, er: Maskinist, elektro
tekniker, automekaniker, autoelektriker, 
karosserismed, kølemontør, grafiker, sølv-
og guldsmed, urmager, svejser, forbræn
dingsmotormekaniker, skibsbygger, tilskæ
rer-skrædder, frisør, snedker-møbelsned
ker, keramisk fagarbejder, elektronikme
kaniker, assistent i landbrugsandelsselska-
ber, bygge- og anlægsmaskinmekaniker, 
landbrugsmaskinmekaniker, teknisk teg
ner, rørlægger, assistent - bestemmelse og 
kontrol af metalkvalitet, buntmager, han
delsuddannelse. 

Uddannelserne ved ovennævnte skoler 
varer som hovedregel 6 semestre. Mellem 20 
og 25 % af eleverne er kvinder. 
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OBA's skoler adskiller sig fra de tilsvarende 

skoler under undervisningsministeriet ved, 

at uddannelsen er treårig med teoretisk og 

praktisk undervisning på skolen det første 

år, mens der i andet og tredje år veksles 

mellem en eller to måneders teoretisk ud

dannelse på skolen og tre eller fire måneders 

praktik i virksomheden. 

Undervisningsministeriets skoler er toåri

ge, og både den teoretiske og praktiske 

uddannelse foregår udelukkende på sko

len. 

Hvordan har forholdet i de sidste fire år 

været mellem tilmeldinger til lærlingesko

lerne og det samlede antal studerende i de 

erhvervsfaglige uddannelser? 

I de sidste fire år har der været mange 

ansøgere til de erhvervsfaglige uddannelser. 

Forholdet mellem ansøgere og elever ved 

alle de erhvervsfaglige skoler er ca. 5 til 1. 

OBA har kapacitet til at undervise 15 000 

eleverom året af de ialt omkring 30 000, der 

er i gang med en erhvervsfaglig uddan

nelse. 

OBA følger princippet om vekseluddannel

se med dels teoretisk uddannelse og dels 

praktik i virksomheder. 

Hvilke erfaringer har De gjort med dette 

system? 

Fra 1984 har OBA tilpasset ovennævnte 

vekseluddannelse med teortetisk og prak

tisk uddannelse i sine centre og praktik i 

virksomhederne (første år udelukkende på 

skolen, 35 timer om ugen, andet og tredje år 

er forholdet skolevirksomhed 2 til 3 eller 4 

med undervisning på skolen en hel dag og en 

eftermiddag. 

Vi tror, at der med denne tilpasning af 

systemet er sat en stopper for den ikke 

tidssvarende lærlingeuddannelse, hvor lær

lingen var forpligtet til på en og samme dag 

først at arbejde i virksomheden og derefter 

modtage undervisning på skolen. Derved 

opnår man, at lærlingen kan leve et mere 

menneskeligt liv, og at undervisningen kan 

tilrettelægges efter pædagogiske synspunk

ter. 

Der forekommer mindre uoverensstemmel

ser med virksomhederne om det nye uddan

nelsesforløb, men de vil fortage sig med 

tiden. De kan i intet tilfælde udgøre en 

hindring for den mere rimelige og grundige 

uddannelse under den nye ordning. 

Hvordan etableres forbindelsen mellem den 

erhvervsfaglige uddannelse, OBA tilbyder, 

og arbejdsmarkedet? 

For at sikre, at nye faglige specialer, der 

vælges til optagelse i uddannelsesprogram

merne, er levedygtige og byder på gode og 

direkte beskæftigelsesmuligheder, foreta

ger organisationen undersøgelser, der ud 

over regeringens femårsprogram øser af 

nedenstående kilder: 

■ Beretninger fra OBA's lokalkontorer 

med virksomhedernes prognoser for be

skæftigelsen omhandlende både fag med 

stigende og fag med faldende efterspørg

sel. 

■ Virksomhedernes personalesituation, 

der hvert halvår forelægges af de lokale 

arbejdskontorer. 

■ De særlige kendetegn for hvert nomos 

samt udsigterne til udvikling af bestemte 

brancher på grundlag af de mere generelle 

retningslinjer fra regeringen for selvstændig 

økonomisk udvikling ved udnyttelse af vore 

naturlige ressourcer, udvikling af de nye 

teknologier, erstatning for importvarer. 

Der tages endvidere hensyn til udvikling af 

forarbejdningsindustrien for jordbrugsva

rer for at give landbrugsregionerne bedre 

udviklingsmuligheder. 

somhedernes uophørligt stigende behov for 

specialuddannet teknisk personale har ikke 

mødt OBA uforberedt, den har i sin uddan

nelsesplanlægning taget hensyn til de nye 

behov. 

I 1983 indledtes et samarbejde med den 

vesttyske delstat BadenWürttemberg, hvor 

vi uddannede et antal instruktører og deref

ter i Athen (Centret for Uddannelse i og 

Anvendelse af nye Teknologier) oprettede 

fem speicialuddannelser (efter lærelinge

ordningen) i avancerede teknologier. 

Disse specialer er: maskin og værktøjstek

nik, elektronisk automatisering, vedligehol

delse og betjening af værktøjsmaskiner, 

bestemmelse og kontrol af metalkvaliteter 

og elektronik, elektroinstallationer og ma

skintegning. 

I 1985 gennemføres i samarbejde med 

ELKEPA et uddannelsesprogram for 100 

personer i programmering. I begyndelse af 

1986 går andet hold i gang, igen 100 perso

ner. 

Undervisningen er tilrettelagt efter det 

intensive system. Vi påtænker endvidere 

Beskæftigelse efter erhvervssektorer i %, 1970-1983 

Landbrug 

Industri 

Tjeneste
ydelser 

1970 1975 1980 1983 

Kontakterne med præfekter (chefer for 

nomos), lokalforvalninger og repræsentan

ter for arbejdsgivere og lønmodtagere anses 

for ubetinget nødvendige for at få et fuld

stændigt billede af hver enkelt regions 

behov. 

I de senere år hører man ustandseligt og 

stadig hyppigere om indførelse af teknolo

gier i både produktion og arbejdstilrette

læggelse. Hvordan har OBA reageret på 

dette i planlægningen af sine uddannelses

tilbud? 

Indførelsen af de nye teknologier i virksom

heder i alle landets erhvervsgrene og virk

som et led i de integrerede middelhavspro

grammer at købe datamater, med hvilke 

vore elever vil blive uddannet i databehand

ling. 

Som det også er tilfældet i andre lande er 

visse tradionelle økonomiske sektorer som 

bygge og anlæg, tekstil, skibsbygning ude i 

en krise. 

Hvad tilbyder Deres organisation i sin ud

dannelsespolitik med henblik på at imødegå 

dette? 

Hvilket bidrag kan der forventes af EF? 
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Det er jo en kendsgerning, at der også i vort 
land som i mange europæiske lande kan 
konstateres en krise i visse erhvervsgrene 
(byggefagene, tekstilsektoren, skibsbyg
ning). 

OBA har fuldt kendskab til situationen for 
den arbejdskraft, der var eller er beskæfti
get i ovennævnte brancher, og har iværksat 
mange uddannelses- og omskolingspro-
grammer. 

Konkret for byggeriet er der ud over de 
beskæftigelsesprogrammer for ledige byg
gearbejdere, der gennemføres i samarbejde 
med kommunerne, iværksat uddannelses
programmer i traditionelt byggeri, fordi 
man i de senere år i adskillige af vore 
regioner har oplevet en stigning i opførelse 
og renovering af traditionelle huse. 

I samarbejde med forskellige kommunale 
instanser, der iværksætter byggeprogram
mer, foreslår vi endvidere ledige byggear
bejdere til beskæftigelse. 

I tekstilsektoren har vi iværksat uddannel
sesprogrammer for ledige i vedligeholdelse 
af elektromotorer og symaskiner og har 
med held lagt pres på industrien med hen
blik på ansættelse af de uddannede. 

Endelig har vi med hensyn til skibsbygning 
og -reparation uddannet ledige og efterud
dannet beskæftigede, der ikke havde til
strækkelige kvalifikationer til at klare de 
øgede krav på dette område, og som stod i 
fare for at miste deres job. 

Det europæiske Fællesskab bidrager gen
nem Den europæiske Socialfond til finan
sieringen af ovennævnte programmer. 

Mere generelt tager den politik, som OBA 
fører med hensyn til arbejdstagere i ledig-
hedsramte sektorer, sigte på efteruddannel
se og omskoling til nye jobs. 

Hvordan foregår tilrettelæggelsen af Deres 
uddannelsesprogrammer? 
Tilrettelæggelsen af vore uddannelsespro
grammer foregår som følger: 

Som centralt uddannelsesorgan tager vi 
hensyn til arbejdsmarkedets behov. Lær
lingeprogrammerne udformes under hen
syntagen til de umiddelbare behov. Vore 
centres udstyr med læremidler gennemgås 
løbende for at sikre, at de kan imødekomme 
alle uddannelsens behov. Hertil kommer 
den løbende ajourføring af skolernes 
bestand af lærebøger for at bringe uddan
nelsen op på det et meget højt niveau. 

Vore skolers lærekræfter, direktører, in
spektører samarbejder konstant om den 

bedst mulige gennemførelse af program
merne. 

Hvordan foregår efteruddannelsen af Deres 
lærerkræfter? 

Efteruddannelsen af vore lærerkræfter er 
tilrettelagt således: 

Hvert år holdes der seminarer, som alle 
organisationens lærerkræfter deltager i. 
Der holdes pædagogiske og erhvervsfaglige 
seminarer. På de pædagogiske seminarer 
undervises der i moderne undervisningsme
toder, pædagogisk teori, didaktik . . ., 
mens der med de mange besøg i virksomhe
der tilstræbes at gøre deltagerne bekendt 
med nye produktionsmetoder og nye tekno
logier, der kan blive taget i anvendelse. 

På de erhvervsfaglige seminarer får lærer
kræfterne udvidet kendskabet til deres fag
lige specialer, som der med indførelsen af de 
nye teknologier nu stilles øgede krav til. 

En anden måde at efteruddanne lærerkræf
terne på er hvert år at sende et vist antal til 
udlandet. De får således lejlighed til at sætte 
sig ind i andre staters uddannelsesordninger 
og skolesystemer samt til at supplere kend
skabet til deres faglige speciale, altid i 
forbindelse med de nye teknologier. 

Ud over seminarer og besøg i udlandet 
bestræber vi os konstant på at forsyne 
skolerne med de nyeste bøger og tidsskrif
ter, publikationer om den enkelte skoles 
faglige specialer, for at de hele tiden kan 
være på højde med udviklingen. 

Hvilke erhvervsfaglige uddannelser mener 
De, at der må lægges særlig vægt på? 
Vi mener, at vi i denne fase må lægge særlig 
vægt på den faglige uddannelse i industrifa
gene. Industriens behov for fagligt uddan
net personale er steget i de senere år på 
grund af den voldsomme vækst i vort lands 
industridistrikter. Virksomhedernes perso
nale, der indtil i dag blot har været ufaglær
te arbejdere eller specialarbejdere, er ude af 
stand til at imødekomme de øgede krav. 

I dag tager vores aktiviteter og uddannelses
politikken derfor hovedsaglig sigte på indu
strien og dens omstilling. Af denne grund er 
et snævert samarbejde med industrielle og 
erhvervsfaglige kredse nødvendigt for at få 
et overblik over deres personalebehov, så 
der med intensive kurser og lærlingeud
dannelser kan uddannes arbejds
kræfter, der kan besætte de ledige pladser i 
virksomhederne og opfylde fremtidige 
krav. 

Hvordan har man nu, mere end fire år efter 
Grækenlands tiltrædelse af EØF, pä 
OBA-plan anvendt artikel 118 i Rom-trak
taten, der omhandler et snævert samarbejde 
mellem EF-staterne på det sociale område, 
især for så vidt angår den almindelige og 
videregående faglige uddannelse af arbejds
tagerne? 

OBA's samarbejde med de tilsvarende orga
ner i EF-medlemstaterne har, som forudset i 
Rom-traktatens artikel 118, udviklet sig 
med bistand fra Kommissionens general-
diktorat for beskæftigelse, sociale anliggen
der og uddannelse og fra fællesskabsorga
ner som CEDEFOP, Eurydice osv. 

På uddannelsesområdet har der udfoldet sig 
et godt samarbejde med Forbundsrepublik
ken Tyskland (Baden-Württemberg), hvor 
der er udarbejdet et fælles program for 
lærlingeuddannelser i de nye teknologier 
(programmet er nævnt i ovenstående punkt 
6). Dette program indgår også i det kommu
nale demonstrationsnet for uddannelses
programmer i forbindelse med de nye 
teknologier. 

Ud over uddannelsesspørgsmål har vor 
organisation samarbejdet med andre 
EF-stater om udvekslingsprogrammer for 
medarbejdere. 

Også andre offentlige organer (EOMMEX, 
General-sekratariatet for den Nye Genera
tion) har — så vidt vi ved — allerede 
udformet programmer i samarbejde med 
andre stater. Udvikling af samarbejdet med 
EF-landene ville interessere os særligt, fordi 
vi mener, at en udveksling af synspunkter 
og erfaringer på uddannelsesområdet vil 
være meget nyttig. 

Hvilke sektorer af den erhvervsfaglige ud
dannelse må der efter Deres opfattelse læg
ges særlig vægt på i de nærmeste år? 

Som det fremgår af ovenstående er indfø
relsen i vort land af de nye teknologier 
allerede en kendsgerning. Vi mener imidler
tid, at ud over industrifagene, hvor den 
fortsatte udvikling vil gøre uddannelse 
påkrævet også i de kommende år, vil det 
være nødvendigt at lægge særlig vægt på 
sektoren for de nye teknologier. Vi har 
allerede rettet vore bestræbelser og organi
sationens aktiviteter mod spørgsmålet om 
de nye teknologier. 

I de senere år er der f.eks. med femårspla
nen for økonomisk udvikling udfoldet 
bestræbelser på decentralisering og regional
udvikling. 
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Hvorledes er dette kommet til udtryk i 
OBA's planlægning og uddannelsestil
bud? 

Hvordan mener De, at den erhvervsuddan
nelse, OBA tilbyder, kan bidrage til at 
opretholde befolkningen i regionerne og 
dermed indirekte til deres udvikling? 
Staten udfolder store bestræbelser med 
henblik på decentralisering og udvikling af 
det økonomiske liv i regionerne. 

OBA har de sidste tre år til fremme af denne 
politik støttet en afvandring fra Athen til 
provinserne ved at give samlede tilskud til 
dækning af udgifter til flytning, husleje, 
transport . . . 

Vi har endvidere oprettet moderne uddan
nelsesanstalter og moderniseret de beståen
de, udbygget uddannelsesfaciliterne i 
mange af de græske provinsbyer og — 
under hensyntagen til den enkelte regions 
geografiske kendetegn, dens handelsmæssi
ge og industrielle udvikling, dens traditio
ner og kulturliv — har vi tilbudt uddannel
ser i de tilsvarende fag, for at regionens 
indbyggere kan uddanne og specialisere sig 
og i fortsættelse heraf integreres i deres bys 
erhvervsliv. 

Hvordan medvirker arbejdsmarkedets par
ter i udformningen af Deres uddannelsespo
litik? 
Arbejdsmarkedsparternes medvirken i ud
formningen af vor uddannelsespolitik spil
ler en meget vigtig rolle. Såvel på centralt 
som på regionalt og lokalt plan står vi i 
forbindelse med repræsentanter for sam
menslutninger af arbejdsgivere og arbejds
tagere for at opnå samlet et overblik over 
erhvervslivets umiddelbare behov for ud
dannet arbejdskraft. 

Vi samordner deres synspunkter med de 
forslag, som vi har modtaget fra vore 
afdelinger og lokalforvaltningen, vi under
søger, hvilket uddannelsesudstyr vi har til 
rådighed i de forskellige distrikter samt 
mulighederne for at skaffe lokaler og lærer
kræfter, og går derefter over til program
mering af uddannelserne. 

Lad os endvidere nævne, at der i organisa
tionens bestyrelse sidder repræsentanter for 

arbejdstagere og arbejdsgivere med samme 
rettigheder og samme antal medlemmer. 

Er der behov for at forbedre den erhvervs
uddannelse, OBA tilbyder, og hvad er det i 
så fald for behov? 

Hvilket bidrag kan EF og specielt Social
fonden yde hertil? 

I de seneste år er der udfoldet vedvarende og 
kraftige bestræbelser på at forbedre den 
erhvervsfaglige uddannelse, vi tilbyder. Vi 
har indledt og vil fortsætte bestræbelserne 
på at modernisere undervisningsbygninger-
ne og elevkollegierne samt på fortsat at 
forny udstyret i overensstemmelse med den 
teknologiske udvikling. 

Vi har moderniseret de enkelte programmer 
for lærlingeuddannelser og hurtige er
hvervsfaglige kurser i takt med den tekno
logiske udvikling. Vi har forbedret lærebø
gerne og fremmet udgivelse af nye eller 
oversættelse af udenlandske bøger. Vi har 
dog store vanskeligheder på dette område. 
Endelig har vi efteruddannet lærerpersona
let på seminarer om nye pædagogiske meto
der. Et uløst problem er, at det er temmelig 
mange år siden vore instruktører forlod 
industrien, og at de derfor nødvendigvis må 
uddannes i de nye teknologier inden for 
industrien. Vi har allerede taget kontakt 
med industrien med henblik på tilrettelæg
gelse af seminarer om dette emne. 

Vi har anerkendt vekseluddannelsen og 
ligestillingen mellem diplomer fra vore lær
lingeskoler og de tilsvarende skoler under 
undervisningsministeriet. 

Vi har endvidere opnået, at vore lærerkræf
ter får samme behandling som undervis
ningsministeriets. 

I vore bestræbelser på at forbedre og højne 
uddannelsen tror vi, at Det europæiske 
Fællesskab kan være os til stor hjælp med 
udveksling af synspunkter og uddannelses
programmer, afholdelse af kongresser om 
uddannelsesspørgsmål, udsendelse af læ
rerkræfter til andre lande, for at de kan 
indhøste nye erfaringer på uddannelsesom
rådet. Disse bestræbelser kunne støttes med 
tilskud fra Socialfonden. 

Hvilke uddannelsestilbud findes der for 
voksne? 

En stor del af programmerne for hurtige 
erhvervsuddannelseskurser er henvendt til 
voksne ledige eller beskæftigede, der på 
grund af teknologiske fornyelser står i fare 
for at miste deres job. 

Disse programmer er af kortere varighed 
(2—10 måneder) og omfatter hovedsagelig 
tekniske fag, men dog også fag fra sektoren 
for tjenesteydelser samt håndværk, der har 
rod i græsk tradition og kultur. 
Hovedmålet er at give voksne personer 
lejlighed til på kort tid at erhverve kundska
ber og færdigheder, som er efterspurgt på 
arbejdsmarkedet, således at de har gode 
udsigter til at finde et job. 

Deltagerne i disse kurser, der ikke kun 
afholdes i vore centre, men også i virksom
heder inden for den offentlige, den sociali
serede og den private sektor nyder godt af 
en tilskuds- og forsikringsordning. 

I Rom-traktatens artikel 123 fastsættes, at 
der oprettes en Socialfond for at forbedre 
arbejdskraftens beskæftigelsesmuligheder 
inden for fællesmarkedet og således bidrage 
til en højnelse af levestandarden. 

Hvordan mener De, at Deres organisations 
prioriteter forholder sig til Socialfonden? 

OBA er det vigtigste uddannelsesorgan for 
regeringens beskæftigelsespolitik. Inden 
for rammerne af denne politik udarbejdes 
der programmer for erhvervsuddannelse og 
beskæftigelse af arbejdsstyrken. 

Til disse programmer udnyttes muligheder
ne for tilskud fra Socialfonden, forudsat at 
de nationale mål er i overensstemmelse med 
Socialfondens retningslinjer, der fastlægges 
under hensyntagen til den sociale og øko
nomiske situation i Fællesskabet. 

De fem års erfaringer, som OBA har ind
høstet med gennemførelse af socialfondsfi-
nansierede programmer, er værdifulde og 
kan udnyttes både til at øge ovennævnte 
positive resultater og til at mindske de 
svagheder, der altid er forbundet med nye 
atktiviteter. 



Interview med 
L. Apostolidis 
Leder af Centeret for studier, 
dokumentation og uddannelse 
(under GSEE) 

En række fremtrædende personligheder er 
tilsyneladende enige om, at kvaliteten af 
arbejdsstyrken udgør en hæmmende faktor 
for den græske industris konkurrenceevne 
og modernisering. 

Er De enig heri? 
Hvordan mener De i bekræftende fald, at 
situationen kan rettes op? 
Kan arbejdstagerne yde et bidrag på dette 
område? 

Det er klart, at kvaliteten af arbejdsstyrken 
ofte udgør en væsentlig faktor for den 
græske industris ydeevne, produktivitet og 
konkurrenceevne. 

Erfaringsmæssigt er dette selvføgeligt for 
enhver, der har været i produktionssyste
met, men i vore dage er det videnskabelige i 
konstateringen af betydning. 

Allerede før krisen har fagbevægelsen pro
testeret og kæmpet mod følgerne af ar
bejdstilrettelæggelse efter Taylor-systemet, 
som med fremmedgørelse, psykologiske 
bivirkninger og ringe krav til faglig uddan
nelse gjorde arbejdet ensformigt og interes
seløst. Arbejdet stillede praktisk talt ingen 
krav om faglig uddannelse, arbejderen blev 
betragtet som et vedhæng til maskinen, hvis 
bevægelser var absolut forudsigelige og 
reguleret efter skrivebordsmetoder. 

Med krisen og udtømningen af Taylor- og 
Fordmetodernes muligheder for at øge pro
duktiviteten begyndte de samme virksom
hedsledelser (i Amerika og navnlig i Japan 
foreligger der undersøgelser, der beviser 

det) at fremsætte ønsker om arbejdernes 
medvirken til at øge produktiviteten ved 
udnyttelse af de produktionsreserver, som 
netop disse arbejdere repræsenterer i kraft 
af deres erfaring og kendskab til produk
tionsprocessen, men som til en vis grad 
unddrager sig kontrol gennem skrivebords-
metoder og dog er af afgørende betydning 
for gennemførelse af produktionsprogram
met. 

Samtidig med krisen for Taylor-systemet og 
begyndelsen til en ny fremgangsmåde for 
fornyelser i produtkionsteknologierne — 
elektronisk styring og automatisering — 
kunne man imidlertid konstatere, hvor stor 
betydning arbejdernes viden havde haft i 
hele efterkrigstiden for den industrialise
ring, vi oplevede. 

I Grækenland er situationen næppe ander
ledes; det ønskede samarbejde med arbejds
styrken om produktionen er af afgørende 
betydning for produktionstempoet og for 
produkternes kvalitet. 

Der er mange muligheder for at rette op på 
den rådende situation og bringe en overvin
delse af krisen nærmere ved at mobilisere 
arbejdsstyrken, og arbejdstagerne har væ
ret repræsenteret i de tilfæde, hvor samar
bejdsforholdene er forbedret og arbejdsde-
mokrati og sociale fornyelser har vundet 
indpas. 

Hvorledes kan man efter GSEEs (det græs
ke LOs) opfattelse opnå en mere effektiv 
forbindelse mellem uddannelse og arbejds

marked og 
liv? 

mere generelt — erhvervs-

For Grækenland er det et yderst alvorligt 
problem, at man i så lang tid har udskudt 
den erhvervsfaglige uddannelse (EFU). I 
1959 vedtoges love med bestemmelser om, 
at disse uddannelser skulle udgøre en kon
kret del af det græske uddannelsessystem. 
Men selv med alle de ændringer, der — som 
i 1973 og 1976—77 — er foretaget, er EFU 
aldrig nået op på det kundskabs- og færdig
hedsniveau, som er påkrævet for det græske 
produktionssystem. I uddannelsesplanlæg
ningen har man aldrig indladt sig på en 
væsentlig og vedvarende udbygning af 
EFU, man har blot med mellemrum og 
lejlighedsvis truffet halve foranstaltninger. 
Det er betegnende, at lige efter 1976—77, 
hvor der vedtoges love om modernisering af 
EFU på sekundær- og tertiærtrinet med 
henblik på at gøre dem mere tillokkende for 
de unge, der havde følt sig mere tiltrukket af 
den almene uddannelse, var resultatet det 
stik modsatte af det forventede; Tilgangen 
til EFU blev mindre end tidligere. 

I modsætning til, hvad der skete i de 
europæiske lande, var EFUs andel i mellem
uddannelserne kun 19,5 °?o i 1973—74 og 
11,5 <Vo i 1981—82, mens den i 1979 i 
Frankrig nåede op på 46 °7o og i Vesttysk
land på 72 °/o. 

Fra 1981 har man energisk bestræbt sig på 
at højne EFU ved at tillægge uddannelsen 
på fagskolerne (lov nr. 1404/83) større 
kompetence og prestige. Statistiske opgø
relser viser allerede, at de tidligere tendenser 
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nu er brudt, og at der er indtrådt en 
forbedring af EFUs stilling i uddannelses
systemet. 
Uafhængigt af reformerne i uddannelses
systemet er der hurtigt begyndt at udvikle 
sig et netværk for videre- og efteruddannel
se ved siden af og relativt uafhængigt af 
grunduddannelsen til arbejdsmarked og 
erhvervsliv i almindelighed, og det vil være 
nødvendigt i et hurtigt tempo at gennemføre 
indholdet af lov nr. 1404/83 om fagskolerne 
og få det nævnte netværk, der er et resultat 
af uafhængige og ukoordinerede initiativer, 
integreret i systemet. 

I hvilke sektorer vil det efter Deres opfattel
se være nødvendigt at prioritere den 
teknisk-faglige undervisning/uddannelse i 
Deres land? 

Allerede i loven om fagskolerne findes der 
en femårig specialuddannelse på EFU-om-
rådet, som vi kan tiltræde i store træk. Der 
lægges vægt på de avancerede teknologier 
uden at forsømme de traditionelle, men 
meget vigtige grene af græsk erhvervsliv og 
industri som f.eks. tekstilindustrien. 

Hvorledes stiller GSEE (græsk LO) sig til 
uddannelse i virksomhederne i Græken
land, såvel i store som i små og mellemstore 
virksomheder? 

GSEE kan tiltræde en udvidelse af uddan
nelsen i virksomhederne, forudsat prakti
kanterne ikke kommer til at arbejde som 
subventioneret billig arbejdskraft for virk
somhederne. 

Behovet for uddannelse af de græske arbej
dere er så stort, at det ville være forkert at se 
alt for kritisk på uddannelse i virksomhe
derne, som jo netop ved at forbinde teori og 
praksis kan gøre udmærket fyldest som 
uddannelsesmetode. GSEE mener dog, at 
arbejderne og fagforeningerne skal have ret 
til at gribe ind og til at medvirke ved 
programmernes udformning og gennemfø
relsen af uddannelsen i virksomhederne. 

Hvorledes stiller GSEE sig til efteruddan
nelse, og hvorledes skal den tilrettelæg
ges? 
Intensiteten og hastigheden af de teknolo
giske forandringer i den verden, vi lever i, 
Grækenlands behov for at inkorporere de 
nye teknologier i den løbende produktion 
gør en hurtig udvikling af efteruddannelsen 
bydende nødvendig, hvis vi ikke endnu en 
gang skal komme for sent til toget, så den 
teknologiske revolution kører videre uden 
os. Men efteruddannelsen kan ikke udvides 

til at omfatte en større del af arbejderne og 
blive gældende praksis, før den internatio
nale konvention nr. 140/1974 om uddannel
sesorlov med løn er blevet ratificeret. Man 
skal lægge mærke til de erfaringer, der er 
indhøstet i de vesteuropæiske lande, hvor 
ordningerne for fortsat uddannelse af 
arbejderne er sammenkædet med vedtagel
sen af uddannelsesorlov med løn. 

Hvorledes stiller GSEE sig til faglig uddan
nelse og videreuddannelse af arbejderne, og 
hvorledes kommer dette til udtryk i de 
kollektive overenskomster? 
Navnlig fordi lov nr. 3239/55 om kollektive 
overenskomster ikke indeholder nærmere 
bestemmelser om løn, har der ikke i Græ
kenland udviklet sig en tradition for for
handling om en række emner, sådan som 
det er tilfældet i de vesteuropæiske lande. 
Tilmed findes der kollektive overenskom
ster på en mangfoldighed af hierarkiske 
niveauer. Spørgsmålene om faglig uddan
nelse og videreuddannelse rejses i almidelig-
hed i de kollektive overenskomster på lavere 
niveau, dvs. på virksomhedsplan som f.eks. 
offentlige elværker, de græske aluminiums-
værker osv. 

Hvordan har man nu mere end fire år efter 
Grækenlands tiltrædelse af EØF på 
GSEE-plan anvendt artikel 118 i Rom-trak
taten, der omhandler et snævert samarbejde 
mellem EF-staterne på det sociale område, 
især for så vidt angår den almindelige og 
videregående faglige uddannelse af arbejds
tagerne? 

EF-staternes samarbejde på det sociale 
område og især for så vidt angår den 
almindelige og videregående faglige uddan
nelse af arbejdstagerne intensiveredes i 
tiden omkring Grækenlands tiltrædelse af 
EØF. GSEE har udbygget sit samarbejde 
(vedrørende sine uddannelsesprogrammer 
for fagforeningsmedlemmer og andre ar
bejdere) med fagforbundene i de andre 
stater, men også med en række offentlige 
videreuddannelsesanstalter i de europæiske 
lande. 

Hvilke bidrag yder arbejderne til udform
ning af politikken for erhvervsfaglig uddan
nelse? 

Ud over fagbevægelsens egne initiativer og 
krav, der i almidelighed bygger på forudgå
ende forskning, er GSEE repræsenteret i 
centrale koordineringsorganer for uddan
nelsesspørgsmål som f.eks. uddannelsesrå
det og medvirker her i fastlæggelsen af 
regler. 

Andel mænd og kvinder af den samlede befolkning og 
andel af over 14 árlge og af de erhvervsaktive 

1 s ¡ 

Andel arbejdsløse af erhvervsaktive mænd og kvinder 
binder 

Andel unge Indtil 24 år af mandlige og kvindelige arbejds
løse 

Hvad er KEMETE, hvilke mål arbejder det 
for, og hvordan forholder det sig med dets 
uddannelsesaktiviteter? 
KEMETE (centret for undersøgelser, doku
mentation og uddannelse) har tre hoved
mål: 

1. Undersøgelser. Der forskes i arbejdets 
historie, arbejder- og fagbevægelsens histo
rie, arbejdets økonomi, arbejdets sociologi 
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samt i forskellige emner af direkte interesse 

for fagbevægelsens aktiviteter. 

2. Dokumentation og information. KE

METE bestræber sig på at give en løbende 

og omfattende information og dokumenta

tion om alle emner vedrørende arbejder og 

fagbevægelsens taktik og strategi. 

3. Fagforeningsmæssig uddannelse, 

byggende på nedenstående principper: 

a. Dialektisk sammenknytning af teori og 

praksis. 

b. Uddannelse af masserne til frigørelse fra 

formyndere. Dette kan fremme arbejderbe

vægelsens interesser og imødekomme fag

bevægelsens praktiske behov. 

c. Decentralisering. Målet er en mangedob

ling af centre, som skal tilrettelægge en 

fagforeningsmæssig uddannelse. 

■ KEMETE's uddannelsesafdeling omfat

ter: 

Lektionsopdelte kurser, der afholdes på 

fem niveauer: a. Nationalt overfagligt, b. 

regionalt overfagligt, c. føderativt faglig, d. 

lokalt overfagligt og e. virksomheds eller 

fabriksniveau. 

■ Uddannelsesafdelingen bistår endvidere 

fagforeningsskolerne forskellige steder i 

Grækenland med forslag om centrale emner 

i deres temavalg til støtte for den fagfore

ningsmæssige praksis. 

Der er for nylig indledt en procedure for 

udmærkelse af efteruddannede fagfore

ningsfolk. Dette betyder, at der i nær 

fremtid vil blive holdt seminarer for efter

uddannede. 

I de senere år har man uophørligt og stadig 

hyppigere henvist til indførelsen af nye 

teknologier både i produktion og arbejdstil

rettelæggelse. Hvilke følger kan det forven

.tes at få for arbejderne, og hvorledes kan 

erhvervsuddannelsen bidrage til at løse de 

problemer, der sandsynligvis vil melde 

sig? 

Indførelse af de teknologier, der er kendt 

som elektronisering, automatisering og 

robotisering, får følger for både produktion 

og arbejdstilrettelæggelse og dermed helt 

klart også for arbejderne. Den første og 

største er måske, at deres arbejde drages i 

tvivl. I det omfang de nye teknologier 

mindsker behovet for arbejdskraft bliver 

faren for arbejdsløshed mere truende. En 

videre følge vil være en ændring af fagene, 

og der vil komme et indgribende skifte i det 

faglige hierarki, vi kender i dag, hvilket vil 

betyde en helt ny sammensætning af de 

sociale lag inden for arbejderklassen. Selv 

om de nye teknikker vil kunne bidrage til at 

forbedre arbejdsvilkårene, så vil resultatet 

blive en forværring af dem, hvis der ikke 

udfoldes systematiske bestræbelser for at 

forhindre det. 

Det er imidlertid helt sikkert, at de moderne 

nye teknologier stiller øgede krav til arbej

deren med hensyn til indgreb (intellektuelt 

snarere end manuelt) i produktionsproces

sen; disse færdigheder må uden tvivl erhver

ves gennem efteruddannelse. Hvis erhvervs

uddannelsen ikke begrænses snævert til den 

praktiske oplæring, men også giver arbejde

ren mulighed for at forbedre og udvide sin 

intellektuelle dømmekraft, så får man sam

tidig udvidet det spillerum for forbedringer, 

som de nye teknologier byder på, og for 

begrænsning af de negative følger. 
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Interview med 
T. Papalexopoulos 
Formand for den græske industriarbejdsgiverorganisation 

Af en række faktorer synes det at fremgå, at 
den græske arbejdsstyrkes kvalitet udgør en 
alvorlig hindring for fornyelsen af den 
græske industri og dens konkurrenceevne. 
Hvilke skridt har arbejdssgiverne taget i 
denne forbindelse, hvad er industriens 
bidrag til arbejdstagernes erhvervsuddan
nelse og hvorledes har udviklingen været på 
området, navnlig efter 1981 (f.eks. er
hvervslivets udgifter hertil, berørte fag
grupper, programmernes gennemsnitlige 
varighed osv.)? 

Der er ingen tvivl om, at et veluddannet 
personale bidrager til en øget produktivitet, 
som igen fremmer konkurrenceevnen og 
indvirker positivt på fornyelse og moderni
sering i virksomhederne. 

Netop i denne tid, hvor det detaljerede 
kendskab til fagenes arbejdsprocesser 
langsomt viger til fordel for de nye tekno
logier, der her i landet, som i det øvrige 
Europa, medfører en skærpet international 
konkurrence, er virksomhederne nødt til at· 
forbedre deres produktivitet ved hjælp af 
nye produktionsmetoder (automatisering, 
anvendelse af datamatik osv.) og forbedret 
produktkvalitet. 

Derfor har de store industrivirksomheder 
(f.eks ADG, Titan, Nordgrækenlands ke
miske Industrier, Hellenic Steel osv.) i de 
senere år udviklet egne uddannelsesaktivite
ter og -tilbud til de ansatte, således at 
udgifterne hertil nu overstiger 1,5 °?o af den 
samlede lønsum og svarer til over 100 timers 
uddannelse om året. 

Hvorledes kan efter Deres mening virksom
hedernes uddannelsesaktiviteter fremmes i 
Grækenland, både I) på store virksomheder 
og 2) i de mindre økonomiske enheder, som 
i høj grad udgør et karakteristisk træk for 
den græske økonomi? 

I begge tilfælde må der startes med en 
generel indsats på uddannelsesområdet. 

Foruden at være en understregning af beho
vet på dette område, betyder dette, at der 
skal uddannes et egnet personale, som er i 
stand til at konstatere behovene, udarbejde 
programmer, udvælge de pædagogiske 
metoder, gennemføre programmerne og 
udføre det nødvendige efterfølgende evalu
eringsarbejde med henblik på en forbedring 
af uddannelsesprogrammerne. Det er na
turligvis en forudsætning, at der stilles de 
nødvendige midler til rådighed, og i denne 
forbindelse spiller Den europæiske Social
fond under EF en positiv rolle. 

Mens disse mål kan nås med egne midler af 
store virksomheder, er de af indlysende 
årsage næsten uopnåelige for de små og 
mellemstore virksomheder. Dette betyder 
dog ikke, at de ingen mulighed har for at 
deltage i efteruddannelsessystemet. I sådan
ne tilfælde er der behov for institutioner, 
som ikke er tilknyttet en enkelt virksomhed 
(ligesom Instituttet for industriel og er
hvervsmæssig efteruddannelse (IBEPE), 
som vi skal vende tilbage til). I hvert 
industriområde kunne der f. eks. etableres 
en sådan skole, hvis elever her ville få 
mulighed for at deltage i efteruddan
nelsesaktiviteter. 

Adskillige store private industriforetagen
der i Grækenland og siden ligeledes enkelte 
offentligretlige virksomheder har oprettet 
Sammenslutningen for industriel og er
hvervsmæssig uddannelse på tværs af 
Virksomhedsgrænserne. Hvad er denne 
sammenslutnings formål, og hvilke initiati
ver har den taget? 

Sammenslutningen for industriel og er
hvervsmæssig uddannelse på tværs af 
Virksomhedsgrænserne er en ikke -profit-
orienteret organisation. Den oprettedes i 
1980 af en gruppe industrivirksomheder, 
som i tide havde indset, ikke blot at efter
uddannelse er af grundlæggende betydning 
for udvikling af produktionsmetoder og 
opnåelse af sociale fremskridt, men også at 
det store flertal af forarbejdningsvirksom
hederne ingen objektiv mulighed havde for 
alene at udvikle de nødvendige aktiviteter. 
Sammenslutningen oprettedes af følgende 
13 store græske virksomheder: Athinaiki 
Chartopiia A. E. (A/S Atheniensisk Papir
fabrik), Alouminion tis Elladas. A. E. (A/S 
Græsk Aluminium), Elliniki Viomichania 
Domikon Ilikon ELLENIT A.E. (A/S 
Græsk Byggematerialeindustri Elienit), El
liniki Eteria Viomichanikon ke Metallevti-
kon Ependiseon (Græsk selskab for inves
teringer i industri og Minedrift), Elliniki 
Eteria Chalivos (Græsk Stålselskab), Eteria 
Epicheriseon Metallevtikon, Viomichani
kon kai Navtiliakon (Forenede minedrifts-, 
industri, og Søfartsselskab), SHELMAN 
A.E. (A/S Shelman), Ellinoelvitiki Viomi
chania Epexergasias Xilou (Græsk-schwei
zisk Træforarbejdningsindustri), A. E. Tsi-
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menton TITAN (A/S Titan Cernent), Elli-
nika Navpigia (Græske Skibsværfter), Elli-
nika Diilistiria Aspropirgou (Græsk Raf
finaderi Aspropirgos), Chimikes Viomicha-
nies Voriou Ellados (Nordgrækenlands 
kemiske Industrier) og Henninger Hellas 
S. A. Siden har Den offentlige Elektricitets
forsyning (DEH) og Den græske Industri
udviklingsbank (ETBA) tilsluttet sig. 
Blandt sammenslutningens tilsluttede figu
rerer ligeledes enkelte fysiske personer, som 
er ledende ansatte i ovennævnte virksomhe
der. 

Sammenslutningens formål er at virke for 
efteruddannelse af de ansatte inden for 
industri og håndværk, hvad enten disse 
virksomheder er tilsluttede eller ej, med 
henblik på uddannelse af virksomhedernes 
arbejdsstyrke, således at de ansatte effektivt 
kan bidrage til en forbedring af virksomhe
dernes produktivitet. 

Sammenslutningens efteruddannelsespro
grammer planlægges ud fra ønsket om at 
medvirke til 

1) specialisering og ajourføring af fagligt 
uddannede håndværkeres og arbejdslederes 
færdigheder, navnlig sådanne som arbejder 
inden for produktion eller med vedligehol
delse af produktionsudstyret, og som såle
des gives mulighed for at kunne fremvise 
bedre resultater, 

2) udvikling af mellemlederes færdighe
der og muligheder og 

3) forbedring af de ansattes sociale stil
ling. 

En forudsætning for gennemførelse af 
egnede efteruddannelsesprogrammer er et 
ajourført kendskab til udviklingen på det 
teknologiske område, hvad angår metodo
logi og maskinel både i Grækenland og i 
udlandet, og dette udgør en af sammenslut
ningens vigtigste aktiviteter. 

Instituttet for industriel og er
hvervsmæssig Efteruddannelse 
(IBEPE) 

Med henblik på gennemførelsen af målsæt
ningerne for ovennævnte sammenslutning 
for industriel og erhvervsmæssig uddannel
se oprettedes i 1981 Instituttet for industriel 
og erhvervsmæssig Efteruddannelse (IBE
PE). 

IBEPE har i denne tid udført et systematisk 
arbejde fra sine lokaler på ca. 1 100 m2 ved 
foden af Parnithas-bjerget. Her er der 
undervisnings- og mødefaciliteter, værkste
der med moderne industrielt maskinel til 
opøvelse af teoretiske og praktiske færdig
heder og kontorer mv. 

Undervisningen varetages af speciallærere, 
ingeniører og specialuddannede faglærere 
med erfaringer fra industrien og kendskab 
til moderne voksenpædagogiske metoder. 

Hvilke skridt har de private græske virk
somheder taget for at fremme fortsat ud
dannelse (f.eks. frihed, anerkendelse af 
supplerende uddannelse, udvikling mv.)? 

Konkretisering af den type aktiviteter, som 
kendetegner IBEPES virksomhed, kræver 
enighed og tæt samarbejde med arbejds
markedets øvrige parter (det offentlige og 
arbejdstagere). 

På dette område er der desværre forsinkel
ser i forhold til de øvrige europæiske stater. 
Det ser dog ud til, at staten vil tage området 
op til en nærmere undersøgelse. Vi er rede 
til at indgå i drøftelser med henblik på at 
fremme fortsat uddannelse i en positiv 
retning både for arbejdstagerne og virksom
hederne. 

Men det må understreges, at også her er 
samarbejde med det offentlige og indbyrdes 

Oversigt over IBEPEs aktiviteter fra 1981 til 1985 

år 

1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

antal 
programmer 

3 
7 

12 
17 
19* 

undervis
ningstimer 

600 
4 300 
7 000 
8 400 
9 000 

færdiguddannede 

i personer 

80 
270 
380 
640 
500 

i arbejds
dage 

1 300 
5 700 
9 000 

13 500 
11 000 

bevil
linger 

i mio DR 

13 
43 
64 

105 
95 

deltagende 
antal virk
somheder 

8 
13 
19 
32 
35 

* Den europæiske Socialfond og det græske arbejdsdirektorat afbryder finansieringen af ca. 50 °/o af program
merne. 

tilpasning af foranstaltninger en nødven
dighed. 

Hvori består efter Deres mening fordele, 
ulemper og problemer ved den praktiske 
uddannelse på virksomhederne (f.eks. lær
lingeuddannelser) og vekseluddannelse, 
som gennemføres i Deres land? 
Fordelene ved den praktiske del af uddan
nelsen er indlysende og behøver ingen nær
mere kommentar. 

Jeg vil dog gerne understrege, at industrien 
så vidt muligt forsøger at tilbyde uddannel
sespladser og er overbevist om at vekselud
dannelse, som først for nyling har vundet 
indpas i vort land, vil være af stor værdi for 
disse bestræbelser. Fra et kortsigtet syns
punkt vil denne nyskabelse være en orga
nisatorisk og økonomisk belastning for 
virksomhederne, idet den formentlig vil 
kræve personale til overvågning og oplæ
ring af de pågældende, altså organisatoris
ke bestræbelser forbundet med visse 
omkostninger. På lang sigt er vi dog ikke i 
tvivl om, at det vil være en fornuftig 
investering til glæde for industrien og navn
lig de små og mellemstore virksomheder. 

Hvilke sektorer bør efter Deres mening 
prioriteres i forbindelse med den faglige 
videre- og efteruddannelse med henblik på 
udvikling af økonomien? Hvor er behovet 
for arbejdskraft størst? 

Der er ingen tvivl om, at fortsat økonomisk 
udvikling kun kan ske gennem indførelsen 
af moderne teknologi i virksomhederne. 
Derfor bør dette område prioriteres i for
bindelse med uddannelse. I vort land, hvor 
moderne højteknologi endnu ikke er til
strækkelig udbredt, er der imidlertid snare
re behov for at tilskynde til anvendelse af 
generel moderne teknologi fremfor decide
ret højteknologi. I almindelighed har den 
græske arbejdstager let ved at vænne sig til 
nye produktionsmetoder. Mere konkret er 
der behov for efter- og videreuddannelse på 
alle niveauer, herunder leder- og mellemle
derniveauet. 

Hvorledes kan der efter Deres mening 
opnås en bedre sammenhæng mellem ud
dannelse, arbejdsmarked og økonomien i 
almindelighed? 

Uddannelserne kan og bør afgjort gøres 
mere effektive i et samarbejde mellem alle 
kompetente myndigheder, dvs. det offent
lige, arbejdsgiverne, uddannelsesinstitutio
nerne og arbejdstagerne. Uddannelsessek
toren skal behandles med særlig forsigtig-
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hed, og der bør holdes fast ved princippet 
om opnåelse af enighed mellem de berørte 
parter, ligesom denne sektor bør holdes fri 
for politisk indblanding, idet den er af 
betydning for hele nationen. 

Hvilke skridt har de græske arbejdsgiveres 
faglige organisation, efter at Grækenland 
nu i over fire år har været medlem af EF, 
taget for at opfylde artikel 118 i Rom-trak
taten om et tættere samarbejde mellem 
medlemsstaterne på det sociale område, 
navnlig inden for erhvervsuddannelse og 
videreuddannelse? 
De nuværende problemer i forbindelse med 
arbejdsløsheden og konkurrenceevnen, 
som gælder både for Grækenland og for EF 
som helhed, nødvendiggør, at medlemssta
terne i samarbejde med virksomhederne og 
arbejdsmarkedets parter bestræber sig på at 
gennemføre en fornuftig erhvervs- og vide
reuddannelse både for de unge og for 
arbejdstagere i almindelighed. Grækenland 
har utvivlsomt haft gavn af samarbejdet 
med de øvrige medlemsstater, især vedrø
rende erhvervsuddannelse. 

Endnu er der dog store uløste problemer. 

Socialfonden oprettedes i henhold til 
Rom-traktatens artikel 123 for at forbedre 
arbejdskraftens beskæftigelsesmuligheder 
inden for EF og således bidrage til en 
højnelse af levestandarden. 
Hvad er Deres organisations prioriteter i 
forbindelse med socialfonden? 
Hvad er Deres opfattelse af Deres organisa
tions deltagelse heri? 
Den europæiske Socialfond er vigtig og af 
grundlæggende betydning for EFs borgere. 
Vi lægger navnlig vægt på efteruddannelse 
af arbejdstagerne og uddannelse af unge og 
arbejdsløse med henblik på at øge beskæf
tigelsen samt på erhvervsforberedelse 
blandt skolesøgende børn. 

Vi prioriterer især spørgsmålene om nedsat 
arbejdsløshed, øget produktivitet, udvik
ling af en virkelig dialog mellem arbejds
markedets parter og et oprigtigt samarbejde 
og forståelse mellem EFs medlemsstater. 

Den græske arbejdsgiverforening (SEB) vil 
bidrage til og arbejde aktivt for en udvikling 
imod disse mål. 

Hvilken betydning har arbejdstagerne som 
arbejdsmarkedets anden part for den poli
tik, som Deres organisation fører på er
hvervsuddannelsesområdet? 

Den hidtidige praksis på dette område har 
vist sin utilstrækkelighed. Vores mål og 
ønske er at udvide dialogen med arbejdsta
gerne på alle områder. 

Navnlig på området for erhvervsuddannel
se, hvor mål og ønsker er fælles for de to 
sider, er samarbejdet ikke blot frugtbart og 
effektivt, men også nyttigt som en tilskyn
delse til at fremme dialogen mellem ar
bejdsmarkedets parter. 

I den senere tid tales der stadig oftere om 
anvendelse af moderne teknologi inden for 
såvel produktion som tilrettelæggelse af 
arbejdet. 
Hvad er Deres mening herom, hvilke foran
dringer kan registreres på store og på små og 
mellemstore virksomheder, og hvad har 
konsekvenserne heraf været for erhvervs
uddannelsen? 

Informatik, elektronisk automatisering, 
kontorautomation og anden ny teknologi 
griber ind såvel i produktion som i tilrette
læggelse af arbejdet. 

Tilpasning hertil er nødvendig, men kræver 
oplysning, viden, uddannelse og praktisk 
tilpasning. 

Der er behov for udveksling af erfaringer 
blandt alle EFs medlemsstater og virksom
hederne i de berørte sektorer, hvad enten 
der er tale om store eller om små og 

mellemstore virksomheder, inden for ram
merne af EF-finansierede programmer som 
f.eks. EUREKA, ESPRIT, COMETT 
osv. 

Deler De den opfattelse, at Spaniens og 
Portugals tiltrædelse af Fællesskabet den 
1. januar 1986 vil medføre yderligere kon
kurrenceproblemer for den græske øko
nomi, idet disse landes situation på mange 
punkter ligner Grækenlands? 

Hvilken rolle kan erhvervsuddannelserne 
spille for løsningen af dette problem, og 
hvad er erhvervslivets rolle og bidrag i 
denne forbindelse? 
De to nye medlemmer af EF ligner på mange 
punkter Grækenland og har de samme 
problemer. Deres tilrædelse af Fællesskabet 
kan ses som en udfordring til på en mere 
beslutsom og effektiv måde at bekæmpe 
disse problemer. Derudover vil det få betyd
ning for en overvindelse af problemet med 
ulige konkurrencebetingelser inden for EF, 
idet alle nu er forpligtet til at handle inden 
for rammerne af EFs retslige grundlag. 

Enhver udvidelse af EF vil naturligt nok 
medføre en del forstyrrelser på markedet i 
starten, men jeg er overbevist om, at de to 
lande på den iberiske halvøs tiltrædelse af 
Fællesskabet både på mellemlang og lang 
sigt vil styrke EF, hvis blot medlemsstaterne 
ville udvikle en større samarbejdsvilje ind
byrdes. 
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Erhvervsuddannel
serne i Grækenland 
Et tilbageblik og 
fremtidsudsigter 

A. M. Kazamias 

Artiklen indeholder en kritisk gennem
gang af forskellige hypoteser om og 
mønstre indenfor erhvervsuddannelser
ne og den teknisk/erhvervsfaglige ud
dannelsespolitik i dagens Grækenland. 
Søgelyset rettes specielt mod det dobbel
te net af skoleuddannelser (almene og 
teknisk/erhvervsfaglige) samt følgende 
samfundsrelaterede hypoteser: (a) at de 
teknisk/erh vervsfaglige uddannelser ud
gør den mest effektive ramme for at 
udvikle færdigheder, der kan sikre en 
økonomisk fremgang, (b) at et fyldest
gørende teknisk/erhvervsfagligt uddan
nelsessystem kan være en væsentlig f ak
tor i bekæmpelsen af arbejdsløsheden 
og, (c) at uddannelsescentrerede refor
mer vil bevirke en mærkbar ændring i de 
sociale holdninger til arbejdslivet og 
skoleuddannelse samt bidrage til en 
demokratisering af muligheder og chan
cer i livet i almindelighed. For så vidt 
som skoleuddannelser, især de teknisk/ 
erhvervsfaglige uddannelser, og sam
fundet er et sammenhængende hele, og 
de teknisk/erhvervsfaglige uddannelser 
faktisk, som hævdet i denne artikel, 
følger det socio-økonomiske system 
mere, end deformer det, vil succes eller 
fiasko med teknisk/erhvervsfaglige ud
dannelsesreformer og -politik være 
afhængig af, i hvilket omfang de vil 
være istand til at overvinde kulturelle og 
sociale forbehold i samfundet generelt. 

PROFESSOR ANDREAS KAZAMIAS 
professor ved Kretas universitet - fakultet for littera
tur, og professor ved University of Wisconsin, USA 

Selv om erhvervsuddannelserne i Græken
land har været diskuteret i mange år, har de 
efter fremkomsten af Uddannelseskommis-
sionens rapport i 1985 været genstand for 
øget opmærksomhed som uddannelses- og 
socialpolitisk område. De teknisk/er
hvervsfaglige uddannelser har siden da ind
taget en fremtrædende plads i de fleste 
planer for uddannelsesreformer og økon
omisk udvikling, for blot at nævne de 
seneste reformer fra 1976—1977 og 
1983—1985. Oprindeligt lå de teknisk/er
hvervsfaglige uddannelser næsten udeluk
kende inden for den private sektors ansvars
område, men har nu udviklet sig til en 
overvejende offentlig/statslig funktion, 
med undervisningsministeriet som det af 
statens organer, som i hovedsagen er 
ansvarligt for tilvejebringelsen, tilsynet med 
og den praktiske gennemførelse af disse 
uddannelser. 

Trods en voksende interesse fra forskelligt 
hold, udvidet inddragelse af staten og visse 
gavnlige udviklinger (f.eks. inden for admi
nistration, institutionelle strukturer og til
bud) fortsætter de teknisk/erhvervsfaglige 
uddannelser med at skabe problemer som et 
kritisk og kontroversielt emne fra en ideo
logisk, uddannelses- og udviklingsmæssig 
synsvinkel samt et dilemma. Under overfla
den af en tilsyneladende idémæssig enighed 
om de teknisk/erhvervsfaglige uddannel
sers generelle betydning og funktionelle 
værdi skaber vedvarende konflikter, ambi
valenser og uoverensstemmelser vedrørende 
uddannelsernes organisation, orientering 
og indhold tillige med vedholdende kultu

relle og strukturelle hindringer alvorlige 
problemer for en effektiv politik, der tager 
højde for både målsætningen for den natio
nale udvikling hen imod et autonomt, 
demokratisk og teknologisk uafhængigt 
samfund og de udfordringer, der stiller sig 
på baggrund af den internationale konkur
rence. 

Konceptuelle perspektiver 

Som i andre lande er den tekniks/erhvervs
faglige uddannelsespolitik og -reform i 
efterkrigstidens Grækenland konciperet i 
overensstemmelse med statens forestillinger 
om den nødvendige sociale og økonomiske 
udvikling samt den erklærede bredere mål
sætning om en social og økonomisk moder
nisering. I 1960erne lå implikationerne af en 
uddannelsesreform på basis af bred enighed 
mellem uddannelsespolitiske og økonomi
ske planlæggere, politikere, udviklingseks-
perter, endog mellem ideologisk divergeren
de politiske grupper allerede klart for 
dagen, med alle de velkendte vestlige funk
tionalistiske principper og hypoteser om 
»modernisering«, »den menneskelige kapi
tal«, »udviklingsuddannelse«, foruden det 
som i den internationale litteratur ofte 
betegnes som «liberal uddannelsesreform«. 
De funktionalistiske moderniseringsele-
menter, som svarer til den vestlige sociale og 
økonomiske udviklingsmodel, dannede 
endvidere grundlaget for statens politik og 
reformer i 1970erne og til en vis grad 
1980erne. 
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I centrum for denne konception står hypo
tesen om, at de teknisk/erhvervsfaglige 
uddannelser, forstået som formel forbere
delse eller skoleundervisning, har grund
læggende betydning for udviklingen af 
menneskelige ressourcer og færdigheder, 
der anses for at være nødvendige for opnå
elsen af øget produktivitet, økonomisk 
vækst og national velfærd. Den bredere 
målsætning for landets økonomiske udvik
ling, fremfor alt omstillingen fra at være et 
landbrugsland til en overvejende industriel 
økonomi forudsætter ikke alene en udvidel
se af den fysiske kapital (f.eks. etableringen 
af store industrielle produktionsenheder), 
men også en reorganisering, forbedring, 
udvidelse og rationel planlægning af infra
strukturerne med henblik på den uddannel
sesmæssige, teknologiske og færdighedsre-
laterede udvikling, specielt inden for alle 
erhvervsuddannelsernes former og niveau
er. Formålet med reformer og udvikling har 
altid været at tilpasse uddannelsen til de 
sociale og økonomiske behov og målsæt
ninger og opnå bedre overensstemmelse 
mellem uddannelses- og erhvervspyrami-
derne. 

Den nuværende regering (som har været 
ved magten siden 1981) har en lidt anden 
forestilling om problematikken omkring de 
teknisk/erhvervsfaglige uddannelser, om 
forholdet mellem skoleuddannelse og ar
bejdslivet, strukturerne inden for erhvervs
uddannelserne, og hvilken rolle der tilkom
mer de forskellige organer (f.eks. centrale 
og lokale myndigheder) med hensyn til 
planlægning og tilvejebringelse af disse 
uddannelser. For eksempel lægges der sær
lig vægt på formen for planlægning og 
udvikling af ressourcer (decentralisering, 
bredere inddragelse i beslutningsproces
sen), som i sidste ende skal gøre landet 

mindre afhængigt af de store vestlige indu
stricentre i både økonomisk og teknologisk 
henseende. Der er endvidere oprettet nye 
typer institutioner på sekundærtrin under 
betegnelsen Eniaia Polyclathika Lykeia 
(EPL), et gymnasium, hvor man søger at 
kombinere teoretisk og praktisk viden og 
uddannelse og slå bro over den eksisterende 
kløft mellem skole og arbejdsliv, og der er 
indført højere teknologiske institutioner 
(TEI'er) i stedet for de tidligere centre for 
højere tekniske og erhvervsfaglige uddan
nelser (KATEE'erne), som efter de flestes 
opfattelse ikke har indfriet forventninger
ne. 

Samtidig kan der konstateres en klar konti
nuitet i forestillingerne om, grundlaget for 
og måden at gribe den uddannelsesmæssige 
planlægning og reform an på. For det første 
findes der eksempelvis nu som før en 
udpræget tillid til den tekniske og erhvervs
faglige skoleundervisning som det mest ef
fektive instrument til udvikling af de nød
vendige færdigheder for øget produktivitet 
og økonomisk udvikling. For det andet 
planlægges uddannelsen fortsat efter beho
vet for arbejdskraft, en fremgangsmåde, 
der havde stor international bevågenhed i 
1960erne, og som videreførtes i Græken
land i 1970erne ') . Under synsvinkelen om 
behovet for arbejdskraft skal det påpeges, 
at uddannelsen forstået som diverse former 
for forberedelse, praktisk undervisning og 
strømme af uddannelsessøgende i skolesys
temets forskellige grene planlægges til at 
svare til prognoser om, hvilken slags arbejd
skraft der vil være brug for at gennemføre 
målsætningerne for den økonomi
ske udvikling. For det tredie har man den 
opfattelse, at en af hovedårsagerne til 
den voksende arbejdsløshed, især blandt 
unge, er en anakronistisk og utilstrækkelig 

erhvervsrettet forberedelse, hvorfor et mo
derniseret og forbedret erhvervsuddannel
sessystem vil hjælpe på arbejdsløshedspro
blemet. For det fjerde er den fremherskende 
mening fortsat den, at elevernes holdning til 
de teknisk/erhvervsfaglige uddannelser, ar
bejdslivet og erhvervsstrukturerne — en 
holdning som i Grækenland ikke har været 
særlig positiv (hvilket fremgår af de lave 
deltagertal i de teknisk/erhvervsfaglige 
uddannelser i forhold til tallene inden for 
den almene uddannelse) — vil ændre sig 
væsentligt i mere gunstig retning ved hjælp 
af forbedrede undervisningsprogrammer, 
bedre faciliteter og et mere omfattende 
studie- og erhvervsvejledningssystem For 
det femte går man ud fra, at de teknisk/ 
erhvervsfaglige uddannelser ud over at 
bidrage til den økonomiske effektivitet vil 
være med til at fremme social retfærdighed 
ved at tilbyde visse hidtil underprivilegerede 
unge (især unge fra arbejderklassen) alter
native, men alligevel rimelige uddannelses
muligheder. For det sjette vil de teknisk/ 
erhvervsfaglige uddannelser ved at inddrage 
flere praktiske fag i undervisningsprogram
met og kombinere det med produktion gøre 
skoleundervisningen mindre boglig og mere 
praksisrelevant. Endelig vil et moderniseret 
og fleksibelt erhvervsuddannelsessystem 
gennem tilsvarende information og vejled
ning om erhvervsstrukturer, muligheder og 
indtjeningsforhold ændre den bestående 
ubalance i samfundet med hensyn til efter
spørgslen efter tertiæruddannelserne: færre 
dimittender fra sekundærskoler vil søge 
adgang til universiteterne og derved mildne 
det nuværende pres og afhjælpe flaskehal
se, og blandt dem, der ønsker at fortsætte 
uddannelsen, vil flere søge inden for 
ikke-universitære institutioner som f.eks. 
de højere teknologiske institutioner 
(TEI'erne). 

Alderspyramide for 1971 og 1981 og en fremføring til 2000 
(Alle over 75 årige er samlet i een gruppe) 
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Strukturer og politik: 

det dobbelte net 
af uddannelsessystemer 

Et af de strukturelle kendetegn ved de 

teknisk/erhvervsfaglige uddannelser som 

institutionaliseret system i efterkrigstiden 

er, at det som hovedregel har fungeret 

adskilt fra det almendannende system, et 

fænomen som jo også kendes fra andre 

lande, specielt landene i Mellem og Sydeu

ropa. Indtil 1976 lå de to hovedgrene i det 

dobbelte uddannelsesnet (almene og tek

nisk/erhvervsfaglige uddannelser) i for

længelse af grundskolen (12 år). I dag 

begynder adskillelsen i alderen 15 +, dvs. 

efter den obligatoriske almene mellemsko

le, og fortsætter på tertiærtrinnet. I alderen 

15+ har elever, der ønsker at fortsætte 

skoleuddannelsen, følgende muligheder: 

■ et treårigt alment gymnasium 

■ et treårigt teknisk/erhvervsfagligt gym

nasium 

■ en et eller toårig teknisk/erhvervsfaglig 

skole på mellemniveau 

■ (endnu i meget begrænset omfang) et 

treårigt teoretisk/praktisk gymnasium 

(EPL) 

På tertiærtrinnet (fra 18 år) findes følgende 

muligheder: universiteter (almene og tekni

ske) og teknologiske uddannelsesinstitutio

ner (TEI'er). 

De teknisk/erhvervsfaglige gymnasier er 

beregnet til uddannelse af teknikere af 

forskellig art (f.eks. mekanikere, elektrike

re, bygningsteknikere ol.), mens de teknisk/ 

erhvervsfaglige skoler uddanner faglærte 

på et lavere niveau. 

Der er forskellige træk ved ovennævnte 

system, som er værd at lægge mærke til: 

fremfor alt det teoretisk/praktiske gymna

sium (EPL), der er indført af den nuværen

de regering og som påbegyndte undervisnin

gen i 1983. EPL'erne søger at kombinere 

hvad vi har kaldt det »dobbelte net af 

uddannelsessystemer« og dermed slå bro 

over den traditionelle adskillelse mellem 

teori og praksis for blandt andet at bidrage 

til en mere effektiv overgang fra skole til 

arbejdslivet. EPL'erne befinder sig imidler

tid stadig på forsøgsstadiet og findes kun i et 

begrænset omfang (der findes 20 sådanne 

skoler i forskellige dele af landet med i alt 

7 500 registrerede elever), om end regerin

gen har sat sig for, at denne institution 

engang skal fungere som det fremherskende 

uddannelsesmønster efter skolepligtens op

hør. Dernæst skal nævnes TEI'erne, som 

også er indført af den nuværende regering i 

stedet for de tidligere KATEE'er, der efter 

den almindelige opfattelse ikke har kunnet 

leve op til forventningerne, der blev stillet 

ved etableringen i 1972. 

Formålet med TEI'erne er at tilbyde tekno

logisk uddannelse på højt niveau svarende 

til universitetsniveau. Ligesom EPL'erne på 

sekundærtrin vil TEI'erne være et bedre 

redskab til opnåelse af landets sociale og 

økonomiske målsætninger, som tilstræbes 

af den nuværende regering og er specificeret 

i Femårsplanen for 19831987. For det 

tredie skal nævnes de teknisk/erhvervsfag

lige gymnasiers og de teknisk/erhvervsfag

lige skolers placering og orientering i for

hold til de almene gymnasier. Ud over at 

forberede sig til arbejdslivet kan eleverne på 

de teknisk/erhvervsfaglige gymnasier fort

sætte uddannelsen på de højere teknologi

ske institutioner (TEI'er) (ligesom tidligere i 

KATEE'erne) samt efter tilvalg af supple

rende fag deltage i konkurrencen om det 

begrænsede antal pladser på universiteterne 

(AEI'erne). De teknisk/erhvervsfaglige 

skoler forbereder især til arbejdslivet. Når 

man ønsker at fortsætte uddannelsen på de 

mere ansete og efterspurgte universiteter, 

har de almene gymnasier med andre ord en 

gunstigere placering i uddannelsessystemet. 

Mest forfordelte i så henseende er de tek

nisk/erhvervsfaglige skoler. Når man end

videre gør sig klart, at de sociale rekrutte

ringsmønstre til de tre skoletyper ligeledes 

varierer  et uforholdsmæssigt større antal 

børn fra arbejderklassen havner i den tek

nisk/erhvervsfaglige del af uddannelsesnet

tet  lover systemets struktur ikke særlig 

godt for den tilstræbte målsætning om 

social retfærdighed. 

To strukturelle kendetegn for de teknisk/ 

erhvervsfaglige uddannelser skal nævnes 

her: for det første deres udtalte koncentra

tion i byerne, især storbyerne Athen og 

Thessaloniki, og dernæst den betragtelige 

underrepræsentation af kvinder. De seneste 

tal viser, at over 60% af eleverne på mel

lemniveauet i den teknisk/erhvervsfaglige 

uddannelse var registrerede i Athen og 

Thessaloniki og ca. 40 % alene i Athenom

rådet. Kvinders deltagelse har vedvarende 

været meget ringe og lå omkring 15% i 

19821983. 

Lignende forskelle i elevdeltagelsen, om end 

ikke helt så udpræget, kan konstateres på 

tertiærtrinnet. 

Som tiltag med samfundspolitisk sigte er de 

ovenfor skitserede institutionelle strukturer 

og moderniseringsreformerne inden for 

systemet (f.eks. afskaffelse af adgangseksa

men til gymnasierne, erstatning af de pan

helleniske adgangseksamener til tertiærin

stitutioner med panhelladiske eksamener, 

introduktionen af tekniske fag i mellemsko

lernes undervisningsplaner og indførelsen 

af erhvervsvejledning) Udarbejdet og ud

formet med henblik på at løse visse vedva

rende sociale og uddannelsesmæssige pro

blemer. Samtidig betragtes de som led i 

forsøget på at klare udfordringerne i forbin

delse med Grækenlands indre sociale og 

økonomiske målsætninger og bestræbelser 

samt med landets ikke konkurrencedygtige 

position i det internationale, hovedsageligt 

vestlige økonomiske system, der har 

forandret sig med lynets hast som følge af 

den videnskabelige og teknologiske revol

ution. 

Et vanskeligt problem har været den for

holdsvis ringe efterspørgsel og stagnerende 

vækst i de teknisk/erhvervsfaglige uddan

nelser i forhold til den almene uddannelse. 

Og denne abnorme situation er opstået til 

trods for (a) landets erklærede »behov«, de 

teknisk/erhvervsfaglige uddannelsers al

mindeligt accepterede betydning samt in

tentionerne og tiltagene med samfundspoli

tisk sigte for at få etableret mere afbalance

rede strømme af uddannelsessøgende og (b) 

de udpræget gode lønninger som dimitten

der fra tekniske skoler på sekundær og 

tertiærtrinnet får i forhold til dimittender 

fra almene skoler2). Der har fra 1965  1976 

været konstateret mærkbare stigninger 

inden for de teknisk/erhvervsfaglige skoler 

på mellemniveau, men ingen stigninger i det 

efterfølgende tiår (19761985), hvor til

gangen holdt sig konstant omkring 

77 5003). I 1985 udgjorde tilgangen til de 

teknisk/erhvervsfaglige skoler på mellem

niveau kun 10,4% af alle elever, der var 

tilmeldt institutioner på sekundærtrinnet. 

Denne vedvarende ubalance bekræfter det, 

som gang på gang er påpeget af observatø

rer og forskere, nemlig at græske forældre 

og unge foretrækker den almendannende 

frem for den teknisk/erhvervsfaglige del af 

uddannelsessystemet'1). Det længe ventede 

skifte til den teknisk/erhvervsfaglige sko

leuddannelse enten med henblik på direkte 

overgang til beskæftigelse efter sekundær

trinnet eller et utraditionelt tertiært forløb 

(andre steder end på universiteterne) er ikke 

blevet til virkelighed5). 

Der knytter sig to andre problemer til dette: 

dels den differentierede prestige de to typer 

skoleuddannelse har  mindre prestige, for 

så vidt angår de teknisk/erhvervsfaglige 

uddannelser og mere i forbindelse med de 

almende uddannelser  og dels, at adgan

gen til universiteterne er så efterspurgt i 
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samfundet, uagtet de begrænsede beskæfti

gelsesmuligheder efter endt studium, spe

cielt inden for jura, humaniora og socialvi

denskaberne. Et yderligere problem har 

været de forskelligarlede sociale rekrutte

ringsmønstre til de lo uddannelsesområder, 

hvor det teknisk/erhvervsfaglige system er 

blevet tilflugtsstedet hovedsageligt for børn 

og unge fra arbejderklassen. Dertil kom

mer, og mere på det samfundsmæssige 

plan: (a) arbejdsmarkedet og (b) indstilling 

og ansættelsespraksis på arbejdsanvisnings

kontorerne, både de offentlige og de priva

te. Historier, der fortælles desangående, og 

nogen forskning tyder på, at græske 

arbejdsgivere generelt har været skeptiske 

over for uddannelsens kvalitet i de teknisk/ 

erhvervsfaglige skoler, og ikke altid har 

været villige til at ansætte elever derfra. 

Endvidere har efterspørgslen efter forskelli

ge slags faglærte på arbejdsmarkedet ikke 

altid svaret til udbudet, for så vidt angår 

specialiseringsområder. Der har således til

syneladende været et misforhold mellem 

skolernes produktion, hvad arbejdsgiverne 

ønskede, og hvad markedet kunne absorbe

re, en ubalance som så igen har forværret 

bl.a. problemer som arbejdsløshed og 

underkvalificeret beskæftigelse. 

Erhvervsuddannelser tilbydes også af andre 

offentlige myndigheder end undervisnings

ministeriet samt endvidere af offentlige og 

private virksomheder, f.eks. arbejdsmi

nisteriet gennem arbejdsformidlingen 

(OAED), handelsmarineministeriet, social

og landbrugsministeriet, fagskolen for 

turisme, de offentlige elværker (DEI), det 

græske telekommunikationsselskab (OTE), 

postvæsenet (ELTA), de store banker og 

storindustrier. Faktisk har den private sek

tor indtil for nylig stået for størstedelen af 

de teknisk/erhvervsfaglige uddannelser (ca. 

61 % i 1972). Denne tingenes tilstand er 

imidlertid undergået en forandring, ¡det den 

offentlige sektor, især undervisningsmini

steriet, nu er ansvarlig for de fleste teknisk/ 

erhvervsfaglige uddannelsestilbud. 

Selv om nærværende artikel først og frem

mest omhandler den formelle type teknisk/ 

erhvervsfaglige skoleuddannelser under til

syn af undervisningsministeriet, bør de 

såkaldte »lærlingeenheder«, som hører ind 

under den nyorganiserede og yderst aktive 

arbejdsformidling (OAED), nævnes spe

cielt. OAEDs lærlingeskoler giver adgang 

for elever, der har gennemført den 3årige 

almene mellemskole, og eleverne går på 

disse skoler i 3 år. Skolerne giver formel 

undervisning på almene, tekniske og værk

stedskurser om eftermiddagen, mens de 

unge har lønnet beskæftigelse og onthe

jobtraining om formiddagen som regel på 

industrivirksomheder. De uddanner sig i 

fag som mekaniker, elektrotekniker, blik

kenslager, frisør, tømrer, grafiker etc. med 

en afgangseksamen fra en af disse skoler 

kan man komme ind i anden klasse på det 

treårige teknisk/erhvervsfaglige gymnasi

um, forudsat man består en adgangseksa

men. Indtil 1980 har ca. 27 000 elever 

gennemgået en af lærlingeskolerne. I 1982 

fandtes 45 lærlingeskoler med i alt 6 468 

elever. Efterspørgslen i samfundet efter 

pladser på disse skoler synes at være meget 

stor (i 1983 var forholdet efterspørgsel/ 

udbud 10:1). 

En nylig undersøgelse af situationen 

omkring OAEDskolerne (programmer og 

vilkår for uddannelse og arbejdserfaring, 

lærlingenes erhvervsudsigter etc.), hvor 

både elever og lærere blev adspurgt, har 

givet følgende interessante resultater: 

■ En stor del af de adspurgte elever (N = 

1 710) får deres arbejdserfaring og on

thejobtraining i erhvervsvirksomheder 

med mindre end 10 ansatte (64% af de 

adspurgte), mens 48 % har praktikpladser i 

virksomheder med 1  5 ansatte. 

■ Kun 43 % af lærlingene bekræftede, at 

arbejdserfaringen var »absolut relevant« 

for deres fagområde, 41 % svarede »mere 

eller mindre«, mens 16% konstaterede, at 
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den arbejdserfaring, de fik, var helt ude af 

trit med deres faglige speciale. 

■ Ca. halvdelen af de adspurgte elever vil 

begynde at arbejde, når de er færdige med 

skolen, men heraf vil 39% gerne »starte 

deres egen virksomhed«, mens 46 % vil søge 

ansættelse i den offentlige sektor. 

■ Elevernes forestillinger om udsigterne 

for en sikret beskæftigelse på basis af det 

opnåde afgangsbevis er blandede. 

■ Det synes at være en udbredt opfattelse 

blandt elever og lærere, at mange arbejds

givere »udnytter« lærlingene (lange ar

bejdstider, underbetaling, uden sammen

hæng med uddannelsessituationen, ingen 

tilstrækkelig forsikring etc.). 

Det fremgik endvidere af undersøgelsen, at 

det store flertal af elever kom fra et lavere 

socioøkonomisk miljø (71 % havde fædre, 

der var »bønder« eller arbejdere). Den 

generelle profil for en elev på OAEDsko

lerne tegnedes som følger: »Dreng, 17 år, 

som regel fra et byområde, mellemskoleud

dannelse, gennemsnitlige karakterer i sko

len, søn af arbejder eller bonde.«6) 

Det er indlysende, at de generelle forhold 

inden for erhvervsuddannelser af 

OAEDtypen uden at røre ved den funktio

nalistiske struktur økonomisk effektivitet/ 

social retfærdighed vil kunne forbedres 

gennem flere korrigerende foranstaltninger 

og omlægninger i relationerne mellem sko

le, arbejdsplads og anvisningskontorer. 

Men alligevel tør vi påstå, at en del af de 

mangler og problemer, som er påpeget af 

eleverne og lærerne i OAEDskolerne, gen

spejler mere grundlæggende strukturelle og 

kulturelle træk i det græske samfund, som 

lægger sig hindrende i vejen. Forsøg på at 

korrigere uddannelsesmæssige utilstrække

ligheder uden samtidig at komme de mere 

generelle sociale og kulturelle forbehold til 

livs giver efter vores vurdering ikke anled

ning til megen optimisme. Det samme gæl

der med hensyn til den anden hovedtype af 

teknisk/erhvervsfaglige uddannelser i un

dervisningsministeriets regie. En objektiv 

undersøgelse af det eksisterende erhvervs

uddannelsessystem, og alle hypoteser om 

dets udsigter må derfor nødvendigvis tage 

højde for de kulturelle og strukturelle sam

menhænge i det græske samfund og den 

sociale udvikling i moderne tid (dvs. tiden 

efter anden verdenskrig). 

Kulturelle og strukturelle 
sammenhænge og særpræg 
Et aspekt i den historiske sammenhæng, 

som bør ses i denne forbindelse, er overve

jende kulturelt. Som led i den moderne 

græske udvikling er den traditionelle, ikke 

utilitaristiske, i det væsentlige humanistiske 

forestilling om »paideia« af forskellige 

årsager institutionelt, socialt og politisk så 

stærkt forankret, at den har været en 

hindring for enhver reform af betydning 

inden for de teknisk/erhvervsfaglige ud

dannelser. 

I så henseende skal det understreges, (a) at 

alle reformer, der har søgt at forbedre 

erhvervsuddannelsernes status i forhold til 

den almene uddannelse, er stødt på kraftig 

modstand fra stærke konservative institu

tioner, grupper og individer, og (b) måske 

endnu mere signifikant, at reformernes for

kæmpere, ideologier og tiltag i sig selv har 

været prægede af modstridende følelser, 

delte meninger og selvmodsigleser med hen

syn til de teknisk/erhvervsfaglige og almene 

humanistiske uddannelsers relative værdier 

og betydning7). Her skal tilføjes, at der hos 

reformernes forkæmpere, planlæggerne og 

politikerne trods en ihærdig indsats for at 

udvide og forbedre uddannelserne (inklusi

ve de teknisk/erhvervsfaglige uddannelser) 

for at tilgodese de aktuelle teknoøkono

miske behov og målsætningen for den øko

nomiske udvikling tilsyneladende ikke 

fandtes nogen klare forestillinger om, hvad 

nøjagtigt disse behov gik ud på, under 

hvilke forudsætninger forskellige slags 

kompetencer og færdigheder kunne udvik

les, hvad omkostningerne og fordelene ved 

alternative metoder i uddannelsen indebar, 

og hvordan uddannelse og praktik rent 

faktisk kunne integreres i produktions og 

udviklingsprocessen. I hele denne periode 

og den dag i dag støder man bestandig på 

den ikke umiddelbart indlysende antagelse, 

at tekniske kompetencer og færdigheder 

ligesom forskellige erhvervsrettede bestræ

belser i alle tilfælde udvikles bedst gennem 

formel teknisk/erhvervsfaglige skoleunder

visning eller ved at foretage ændringer i 

undervisningsprogrammet. 

Et andet aspekt i denne sammenhæng, som 

ofte overses af mange uddannelseseksperter 

og politikere, vedrører den sociale, økono

miske og politiske dynamik i det græske 

moderne samfund uden for uddannelsessy

stemet. I perioden fra 1950erne har den 

græske økonomi, som det er sagt for nylig 

og korrekt, »fulgt en forvrænget og unens

artet udviklingsmodel, som genspejler Græ

kenlands position i kapitalismens periferi, 

og hvis typiske kendetegn er følgende: syge

lig vækst inden for primær og tertiærsek

toren, begrænset og anæmisk industriel 

udvikling, særlig inden for forbrugsvare

sektoren, overekspansion på områder som 

bygge og anlæg, turisme, handels, formid

ler og parasitære aktiviteter, samt intensiv 

økonomisk afhængighed af storbyerne. 

Sideløbende hermed har beskæftigelses

strukuren været kendetegnet ved et stort 

antal selvstændige erhvervsdrivende i pri

mær og tertiærsektoren, et forholdsvis lille 

antal industrielle lønmodtagere og et for

holdsvis stort antal personer beskæftiget 

inden for bygge og anlæg, turisme og 

paraøkonomiske områder«8). Utvivlsomt 

har de i den sidste snes år været bemærkel

sesværdige positive tendenser på flere 

områder. For eksempel har der i perioden 

fra 19611981 været en nedgang i antallet 

beskæftigede inden for primærsektoren fra 

53,9% af den erhvervsaktive befolkning i 

1961 til 30,7% i 1981 og til gengæld en 

stigning i sekundærsektoren fra 19% til 

29%. Men i forhold til de andre EFstater 

er Grækenland fortsat overvejende et land

brugsland. (Gennemsnitstallene for de ti 

medlemsstater er 7,5 % af den erhvervsak

tive befolkning i primærsektoren og 35,5 % 

i sekundærsektoren9). Der er endvidere 

konstateret en betydelig vækst i den indu

strielle udvikling, idet industrisektoren teg

ner sig for 31 % af produktionen i forhold 

til 14% for landbrugssektoren. Men allige

vel har sværindustrien kun forholdsvis rin

ge vægt, mens forbrugsvareindustrien gør 

sig meget mere gældende. Til denne svaghed 

kommer: (a) manglen på visse grundlæg

gende »moderne og dynamiske grene inden 

for sværindustrien« (f.eks. maskinkon

struktion), og (b) manglende forudsætnin

ger for »en bred anvendelse af moderne 

teknologier«10). 

Grækenlands »deformerede økonomiske 

udvikling« har også været præget af store 

økonomiske og sociale forskelle mellem by

og landområder og storbyerne Athen og 

Thessalonikis økonomiske dominans. Et 

andet træk i den samme proces har været 

den voksende betydning af store udenland

ske multinationale selskabers aktiviteter i 

Grækenland gennem datterselskaber, hvil

ket blandt andet har bevirket en nedgang i 

rent græske virksomheders andel i dæknin

gen af behovet for industrielle forbrugsva

rer11). 

Et yderligere relevant socialt kendetegn har 

været flugten fra landområderne og som 

følge heraf de StorAthenske og StorThes

salonikiske byområders abnorme vækst. I 

dag bor alene i Athen ca. 40% af hele den 

græske befolkning, hvilket har ført til uba

lance på arbejdsmarkedet og i udbud og 

efterspørgsel efter arbejdskraft. Beskæfti
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gelsesproblemet er delvis afhjulpet ved, at et 

stort antal personer er taget til udlandet for 

at søge arbejde (ca. 900 000 svarende til 

over 10% af befolkningen i alt og ca. 30% 

af den erhvervsaktive befolkning). 

Den langsomme industrielle vækst, de 

strukturelle svagheder i græsk økonomi, 

den forvrængede og unensartede udvik

lingsmodel for økonomi og uddannelse, 

arbejdsstyrkens demografiske kendetegn, 

Athens og Thessalonikis abnorme vækst og 

misforholdet mellem uddannelsessystemet 

og beskæftigelsessektorerne  alt dette har 

tilsammen bidraget til yderligere to so

cioøkonomiske forhold: arbejdsløshed, 

især ungdomsarbejdsløshed, og den uafba

lancerede efterspørgsel på arbejdsmarkedet 

(stor efterspørgsel og overskud i nogle 

områder og mangel på arbejdskraft i 

andre). 

Konklusioner og perspektiver 

I begyndelsen af dette essay er omtalt visse 

kontinuiteter i græsk tænkemåde om 

uddannelse (dvs. skoleuddannelse) i almin

delighed og de teknisk/erhvervsfaglige ud

dannelser i særdeleshed. Det er hævdet, at 

disse principper har udgjort de væsentlige 

parametre i det idé og lovmæssige grundlag 

for diskussionen om, samt udformningen 

og gennemførelsen af den uddannelsesmæs

sige planlægning og reform. Man kunne 

sige, at der er sket en vis mytedannelse 

omkring de mangfoldige fordele ved de 

teknisk/erhvervsfaglige uddannelser (for

stået som skoleuddannelse) for den enkelte 

og samfundet som helhed. 

Det tilkendegives indirekte i store dele af 

nærværende essay, at ikke alle ovennævnte 

sammenhænge kan betragtes som selvindly

sende absolutte sandheder, men bør gran

skes nøje, mens der samtidig må søges 

etableret nye uddannelsespolitiske retnings

linier. Afslutningsvis skal der fremføres 

nogle tanker, der kunne tages som ud

gangspunkt for flere analyser og diskussio

ner i følgende retning: 

■ På baggrund af den vestlige liberale 

udviklingsmodel bør den ubetingede tillid 

til, at den adskilte teknisk/erhvervsfaglige 

skoleuddannelse udgør det mest effektive 

redskab til udvikling af de nødvendige 

færdigheder for øget produktivitet og øko

nomisk udvikling, tages op til fornyet over

vejelse. I den internationale litteratur findes 

bl.a. en ret så troværdig filosofi, der ofte 

refereres til som »fejlslutningen om er

hvervsskolerne« og som argumenterer mod 

erhvervsuddannelse i formelle uddannel

sesinstitutioner (dvs. skoler) med henblik på 

den økonomiske udvikling. Denne filosofi 

sætter endog spørgsmålstegn ved troen på, 

at almen og teknisk/erhvervsfaglig uddan

nelse kan sættes i stedet for hinanden, idet 

almen uddannelse er en forudsætning for 

teknisk uddannelse. Sidstnævnte kan i hen

hold til samme filosofi tilvejebringes mere 

effektivt på arbejdspladsen, ved praktisk 

oplæring, end i skolerne12). Endvidere har 

økonomiske analyser baseret på udbytte

værdien skabt usikkerhed omkring troen 

på, at de teknisk/erhvervsfaglige uddannel

ser var den mest lønsomme uddannelses

mæssige investering for så vidt angår mål

sætningen om økonomisk udvikling i mod

sætning til den almene uddannelse13). Uden 

nødvendigvis at bekende sig til disse filoso

fier in toto kunne politikerne alligevel over

veje at reformere de eksisterende struktu

rer, som beskrevet i det foregående, med 

henblik på; (a) at opnå større konvergens 

mellem de almene og de teknisk/erhvervs

faglige uddannelser for at, ifølge en 

OECDkilde, »forskellen mellem hvad der 

er akademisk og hvad der er erhvervsfag

ligt mister betydning«14), og (b) at ændre 

skolernes og erhvervsvirksomhedernes 

eksisterende ansvarsområder for de tek

nisk/erhvervsfaglige uddannelser. Skolerne 

skulle lægge hovedvægten på en mere effek

tiv udvikling af almene færdigheder, mens 

virksomhederne skulle koncentrere sig om 

de specielle teknisk/erhvervsfaglige færdig

heder15). En sådan uddannelsesmæssig 

forandring dikteres endvidere af teknolo

giens voksende komplicitet, som gør alle 

former for teknisk uddannelse i skolerne 

mere vanskelig. 

På denne baggrund må den generelle poli

tik, der tilstræber en reorganisering af hele 

sekundærsystemet efter enhedsskoleprin

cippet (EPL'erne), betegnes som et skridt i 

den rigtige retning, om end forskellige 

ændringer, som foreslået i det foregående, 

også bør inddrages i overvejelserne. Endvi

dere forudsætter en enhedsskolestruktur, at 

der foretages tilpasninger i andre af syste

mets strukturer (f.eks. adgang til universi

teterne, intern organisation og undervis

ningsprogrammer etc.). 

■ Det har vist sig at være vildledende at gå 

ud fra behovet for arbejdskraft i den uddan

nelsesmæssige planlægning og reform. Ud

gangspunktet er utilfredsstillende af for

skellige årsager, hvoraf følgende skal frem

hæves: (a) det forudsættes, at der ikke 

findes nogen muligheder for at erstatte en 

slags arbejdskraft med en anden, dvs. at 

forholdet mellem uddannelse og økonomi 

er altfor usmidigt, (b) planlægning af 

arbejdskraft er »vækstorienteret og tager 

kun sjældent højde for begreber som ret

færdighed eller sociale behov« og (c) det har 

vist sig, at der er stor uoverensstemmelse 

»mellem den faktiske økonomiske vækst og 

de beregninger, som arbejdskraftprogno

serne er baseret på«16). Usikkerheden ved 

denne fremgangsmåde i planlægningen er 

også bevist i forbindelse med Middelhavs

landenes Regionalprojekt i Grækenland17). 

En alternativ planlægningsmetode, der 
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andre steder har vist sig at være mere 

pålidelig, og som kunne bringes i anvendel

se i Grækenland med bedre resultater, ville 

indebære: (a) undersøgelser af arbejdsmar

kedet baseret på et tværsnit af de nyeste 

data, (b) vurderinger af, hvor let eller 

vanskeligt en slags arbejdskraft kan erstat

tes med en anden (koefficienten for erstat

ningselasticiteten), (c) på basis af tallene fra 

(a) og (b) og en detaljeret analyse af uddan

nelsesomkostningerne, sammenligninger 

mellem de samfundsmæssige omkostninger 

og de samfundsmæssige fordele ved hver 

type og niveau af skoleuddannelse18). 

■ Uddannelsens, inklusive de teknisk/er

hvervsfaglige uddannelsers, potentielle 

bidrag til bekæmpelsen af arbejdsløshedens 

voksende problemer på baggrund af de 

eksisterende, i alt væsentligt uændrede 

socioøkonomiske og institutionelle struk

turer, må tages op til fornyet vurdering. I 

betragtning af de strukturelle og institutio

nelle mangler inden for økonomien og 

uddannelsessystemet, arbejdsmarkedets 

ufuldkommenhed og de former for udvik

ling, der har præget det moderne Græken

land, samt Grækenlands placering i 

verdensøkonomien, vil de seneste års 

uddannelsescentrerede omlægninger næp

pe i sig selv have nogen . chance for at 

afstedkomme en mærkbar forbedring af 

beskæftigelsesforholdene. For så vidt angår 

sociale forandringer kan skolerne have en 

vis betydning i det omfang, som de sam

fundsmæssige og politiske rammer giver 

mulighed herfor. 

■ På samme måde er det måske for opti

mistisk og urealistik at forvente, at interne 

skolereformer som indførelse af tekniske 

eller erhvervsintroducerende fag, integra

tion af teori og praksis, erhvervsrettet ud

dannelse eller erhvervsvejledning i sig selv 

vil bevirke væsentlige ændringer i elevernes 

sociale holdninger, aspirationer og endelig 

uddannelses og erhvervsmæssige destina

tioner (f.eks. en mere positiv holdning tilde 

teknisk/erhvervsfaglige uddannelser og ar

bejdslivet, mindre tilbøjelighed til at slå ind 

på den akademisk/universitære vej og et 

traditionelt karriereforløb etc.) og derved 

gøre overgangen fra skole til arbejdslivet 

lettere samt reducere presset på AEI'erne. 

Selvfølgelig skal fornyelserne i uddannel

sesprogrammerne, som er beskrevet i det 

foregående, og andre aktiviteter, som er ved 

at blive introduceret i det græske system, 

hilses velkommen. Men også her må der 

tages et lignende forbehold som i det fore

gående: Andre steder19)  og der er grund 

til at antage, at dette gælder for Græken

land på samme måde  er det konstateret, 

at elevernes sociale holdninger, aspirationer 

og forventninger er en funktion af interne 

og eksterne vilkår, måske mere sidstnævnte 

end førstnævnte. I Grækenlands specielle 

tilfælde vil disse vilkår omfatte sociale 

incitamenter i form af indtægter og andre 

godtgørelser, arbejdsmiljøet, de sociale 

relationer på arbejdspladserne, arbejderens 

individuelle rolle i produktionsprocessen og 

lignende. 

■ Endelig er der det lige så vigtige spørgs

mål om social retfærdighed. Som det flere 

gange er påpeget i denne essay, er det 

almindeligt erkendt i Grækenland, at de 

teknisk/erhvervsfaglige uddannelser har 

været den fattige »slægtning« i uddannel

sessystemet i forhold til den almene uddan

nelse: de har været af ringe kvalitet, for det 

meste været søgt af børn fra arbejderklas

sen, de har ikke sikret lige muligheder med 

hensyn til det uddannelsesmæssige forløb, 

men forberedt til erhverv med lav status, om 

end ikke altid lavtlønnede erhverv. Praktisk 

taget alle nylige strukturelle, organisatoris

ke reformer og ændringer i uddannelsespro

grammer er blevet ti! og retfærdig

gjort som tiltag, der skulle afhjælpe disse 

misforhold: de skulle bidrage til en demo

kratisering, forstået som en mere retfærdig 

fordeling af muligheder og chancer her i 

livet, de skulle navnlig forbedre de lavere 

socioøkonomiske gruppers sociale og er

hvervsmæssige status, og de skulle bidrage 

til at udviske grove socioøkonomiske ulig

heder. Med reformer som disse skulle ud

dannelsessystemet som helhed bidrage til at 

fremme målsætningen om et retfærdigt, 

meritokratisk og demokratisk velfærds

samfund. 

Men også i den henseende er situationen 

mere kompliceret end oprindeligt antaget, 

og udsigterne er ikke så lyse. For som med 

kravene om økonomisk effektivitet, som 

allerede er diskuteret, følger der med krave

ne om social retfærdighed et omfattende 

kompleks af relationer skole og samfund 

imellem, og der stilles spørgsmål vedrøren

de skoleuddannelsens begrænsninger og 

muligheder med henblik på samfundsmæs

sige forandringer. På baggrund af det græs

ke økonomiske system må man forvente, at 

erhvervsprofitabilitetens struktur i den 

græske samfundsordning ligesom uddan

nelsessystemets udvælgelsesmekanismer 

(f.eks. eksamenssystemet for at opnå 

adgang til de tertiære institutioner, samt 

arten af uddannelsesrelaterede kundskaber 

som vurderes og belønnes), den uddannel

sesmæssige (ensbetydende med sociale) 

udvælgelses såkaldte »jernlov« fortsat vil 

bestå, mens de teknisk/erhvervsfaglige 

uddannelser efter al sandsynlighed også i 

fortsættelsen vil være sorteper. 

') Eksempler på anvendelsen af denne fremgangsmåde 

i Grækenland inden for forskellige perioder er: 

OECDs Regionalprojekl for Middelhavslandene i 

begyndelsen af 1960erne og Femårsplanen 

19761981. 

2) En omfattende undersøgelse fra 1977 viste, at den 

gennemsnitlige årsindtægt for lenmodtagere med 

afgangseksamen fra en teknisk/erhvervsfaglig skole 

lå højere end for dem, der havde gået på almene 

skoler. Jf. A. Psacharopoulos og A. Kazamias, 

Education and Development in Greece: Social and 

Economic Study of Tertiary Education, manu

skript, s. 306 (vil blive udgivet af Papazeses Press, 

Athen, 1986). 

J) For perioden 1965 1976 jf. OECD, Educational 

Policy and Planning: Educational Reform Policies 

in Greece, (Paris, 1980), s. 60. For 1985 stammer 

tallene fra ikke offentliggjorte kilder i undervis

ningsministeriet. 

*) En undersøgelse ved M. Kassotakis i 1979 viste, at 

72% af de adspurgte mellemskoleelever ikke ønske

de at fortsætte uddannelsen på teknisk/erhvervsfag

lige gymnasier, idet dette valg ikke gav mulighed for 

eventuel senere adgang til universiteterne. Jf. To 

Verna, 26. januar 1979. 

J) Regeringskilder påstår, at en ændring til fordel for 

den tekniske tertiærsektor er begyndt at aftegne sig 

ved nylige stigninger i antallet elever på TEI'er. Det 

er imidlertid mere sandsynligt, at disse stigninger 

kan henføres til andre faktorer end ændrede præfe

rencer, som f.eks. (a) det begrænsede antal pladser, 

der er til rådighed på de meget eftertragtede univer

siteter, hvilket får de studerende til at søge andre 

muligheder, når det ikke lykkes dem at sikre sig 

adgang til AEI'erne, og (b) frygten for arbejdsløs

hed eller underkvalificeret beskæftigelse. Vedrøren

de regeringens påstande og modsatte opfattelser om 

spørgsmålet jf. Ta Nea, 4. september 1985. 

6) Jf. K. Kassimati, Z. Pilaftzogiou og C. Tsakiris, The 

OAED Apprenticeship Centers: Findings, Pro

blems, Recommendations (Athen: Statens social

forskningscenter, 1984), s. 25 og passim. 

') Til uddybning af disse synspunkter jf. A. Kazamias, 

» Uddannelseskrisen i Grækenland og dens paradok

ser: Et historiskkomparativt overblik«, i Meddelel

ser fra Athens Akademi, bd. 58(1983), s. 415467 

(på græsk). 

8) A. Zessimopoulos, »Bekæmpelsen af arbejdsløs

heden og statens omsorg for de arbejdsløse«, ikke 

offentliggjort foredrag holdt på det 4. seminar 

vedrørende arbejdsmarkedsforhold og fønmodtage

re, Thessaloniki, november 1985, s. I (på græsk). 

') Vedrørende specifikke data for græsk økonomi og 

tilsvarende data for EFstaterne jf. J. P. Hatzipaer

nayiotou, »Udviklingen pá del græske arbejdsmar

ked«, 1961  1983 (Athen, januar 1984, ikke offent

liggjort rapport), s. 2531 og s. 68 (på græsk). 
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I0) Jf. S. Babanases og C. Soulas, »Grækenland i Habte o.a. (Washington. D. C , Verdensbanken, samme forfatter, »Educational Planning: Past and 
periferien af industrilandene: Internationale sam- 1983), s. 13 - 1 4 . Present«, Prospects, bd. VIII, nr. 2 (1978), s. 
menligninger« (Athen: Themelio, 1976), s. 56 (på 'Ό OECD, uddannelseskomiteen, komiteen for arbejd- 137-138. 
græsk). skraft og sociale anliggender. Draft Report o/i 
6 ' s , , . , _ , . , _ ' ) Jf. undersøgelsen ved Psacharopoulos og Kazamias, 

" ) Jf. i den forbindelse M. Malios, »Kapitalismens Future Policies for Vocational Education and Tra- . , 3 8 Q 
aktuelle udviklingsfase i Grækenland« (Athen: ining, Paris, 7. november 1978. 
Synchrone Epoche, 1977), s. 118 (på græsk). , s) Jf. endvidere W. Norton Grubb, »The Phoenix of , ä) En mere detaljeret redegørelse for denne fremgangs-

'-) Jf. P. J. Foster, Education and Social Change in Vocationalism: Hope Deferred is Hope Denied« i måde og dens anvendelse i Grækenland til plan-
Ghana (London: Routledge and Kegan Paul, 1965), L. C. Solmon, udg., Reassessing the Link Between lægning af tertiæruddannelsen s. sammesteds, s. 
og »The Vocational School Fallacy« i J. Karabel og Work and Education (San Francisco: Jossey Press, 369- 381. 
A. H. Halsey, udg., Power and Ideology in Educa- 1978), s. 85. " ) Jf. bl. a. G. Psacharopoulos og William Loxley, 
lion (N.Y.: Oxford University Press, 1977). " ) Jf. G. Psacharopoulos, »Educational Planning Diversified Secondary Education and Develop-

") Jf. G. Psacharopoulos, Education as an Invest- and the Labour Market«, European Journal of ment, (Washington. D. C , Verdensbankens uddan-
ment« i Education and Development, ved Aklilu Education, bd. 15, nr. 2 (1980), s. 216-217, og af nelsesafdeling, 1984). 
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Erhvervsuddannelse i 
Grækenland 

Hermann Schmidt 

11976 indledtes i Grækenland en omfat
tende uddannelsesreform, der endnu 
ikke er afsluttet. Skolepligten blev for
længet fra 6 til 9 år, der oprettedes 
tekniske erhvervsskoler (TES) til for
midling af en erhvervsmæssig grund
uddannelse, der oprettedes et teknisk 
erhvervsgymnasium (TEL) ved siden af 
det traditionelle almendannende gymna
sium, og ved siden af universiteterne 
udbyggedes et ingeniørskolevæsen 
(KATEE), der tilbød en videregående 
erhvervsuddannelse. Ved siden af 
de skolemæssige veje til erhvervet 
førte uddannelsen i virksomhederne 
(OAED-læren) snarere en skyggetilvæ
relse. 
Den almene uddannelses og universitets
studiets ubrudte fortrinsstilling var i 

begyndelsen af 80erne anledning for den 
græske regering til yderligere at opvur
dere erhvervsuddannelseskurserne. Et 
integreret gymnasium (EPL), der skal 
forene erhvervsmæssig og almen uddan
nelse med hinanden, indrettedes i 1984 
som en tredje slags gymnasium. Læren i 
virksomhederne forbedredes og blev til
nærmet det i de tysksprogede lande 
kendte duale system (vekseluddannelse). 
Ingeniørskolerne (KATEE) videreudvi
kledes i 1983 til faghøjskoler (TEI) med 
autonom akademikarakter. 

Grækenland søger målbevidst gennem 
erhvervsuddannelse at åbne videregåen
de uddannelsesveje og at fremme udvik
lingen af erhverv og samfund gennem 
praksisorienteret uddannelse. 

Grækenland 
omstilling 

Et land under 

Beskrivelsen af delsystemerne i det græske 
samfund, her erhvervsuddannelsessyste
met, må ske på baggrund af den meget 

HERMANN SCHMIDT 
generalsekretær for Bundesinslitut für Berufsbildung 
(BIBB) 
Forfatteren har i årene 1979 og 1980 sammen med en 
engelsk og en svensk uddannelsesekspert for OECD 
gjort slams over del græske uddannelsessystem og som 
ordforer for erhvervsuddannelsessystemet deltaget i den 
såkaldte »OECD-landeeksamen« Grækenland i Paris i 
efteråret 1980. 

dynamiske samfundsudviklingsproces i 
Grækenland i de sidste tyve år. Inden for 
rammerne af en kort artikel kan denne 
udvikling imidlertid kun antydes. Den, der 
vil beskæftige sig mere indgående med det 
græske erhvervsuddannelsessystems meget 
interessante udvikling, bør læse den om 
kort tid foreliggende udmærkede monogra
fi af den græske erhvervsuddannelseseks-
pert Stavrou*. Den i denne artikel indehold-

STAVROU. STAVROS: Erhvervsuddannelsen i Græ
kenland, udg.: Det europæiske Center for udvikling 
af Erhvervsuddannelse (CEDEFOP) Berlin, udkom
mer marts 1986. 

te beskrivelse af de øjeblikkelige udviklin
ger i Grækenland støtter sig i vidt omfang til 
Stavrous oplysninger, der i deres eksakthed 
er enestående. 
Befolkningsudviklingen i Grækenland er i 
de sidste tyve år karakteriseret af en naturlig 
befolkningsforøgelse og stærke vandrings-
strømme til de vesteuropæiske industrista
ter og tilbage igen. Befolkningstallet er fra 
1961 til 1981 steget fra 8,3 til 9,7 millioner. 
Alene i 70erne steg befolkningstallet med 
ca. 1 million, hvoraf ca. to tredjedele 
skyldtes naturlig befolkningstilvækst og en 
tredjedel nettotilbagevandringen fra euro
pæiske stater. Urbaniseringen øgedes 
stærkt i de tyve år. Medens i 1961 endnu 
mindre end halvdelen af befolkningen (ca. 
46%) boede i stor- og småbysregioner, var 
det i 1981 allerede knap 70%. 

Beskrivelsen af beskæftigelsesudviklingen 
støder på nogle vanskeligheder, fordi der i 
Grækenland først i de senere år har udviklet 
sig en mere eksakt fastholdelse af beskæfti
gede og arbejdsløse, og fordi de kraftige 
vandringer i den erhvervsaktive befolkning i 
de sidste tyve år atter og atter har forvansket 
billedet. Det kan konstateres, at arbejdsløs
hedstallet også i Grækenland i firserne 
næsten er fordoblet (1984: 8,2%, skøns
mæssigt). Arbejdsmarkedssituationen er 
dermed dog gunstigere end i de fleste andre 
vesteuropæiske stater. Arbejdsløshedspro
centen for kvinder (1983: 11,7%) er dobbelt 
så høj som for mændene (1983: 5,8%). Idet 
for erhvervsuddannelsessystemet vigtige 
spørgsmål angående ungdomsarbejdsløs
hed står Grækenland dårligt. Knap 43 % af 
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alle arbejdsløse er under 25 år. De under 

trediveårige repræsenterer endda knap 

60 % af alle arbejdsløse. I EFgennemsnit er 

de under femogtyveårige derimod i 1984 

kun repræsenteret med 38,3 % af den sam

lede arbejdsløshed. I Forbundsrepublikken 

Tyskland ligger dette tal på 27,2% (i slut

ningen af september 1984), hvilket skyldes 

den overordentlig store andel af denne 

aldersgruppe i en erhvervsuddannelse i virk

somhederne. 

I Grækenlands økonomiske udvikling har 

der i de sidste tyve år fundet betydelige 

forskydninger sted inden for sektorerne 

med hensyn til arbejdskraften. I den primæ

re sektor, der i Grækenland er stærkt 

præget af landbrug, vinavl og fiskeri, redu

ceredes beskæftigelsesandelen fra knap 

54% i 1961 til knap 3 1 % i 1981; de 

videreforarbejdende områder steg med 

10% punkter fra 19% til 29% og den 

tertiære sektor med 13 % punkter fra 27 % 

til 40%. Trods disse betydelige struktur

forskydninger \ årene mellem 1961 og 1981 

viser en sammenligning med de tilsvarende 

EFtal fra 1983 den stadig enorme betyd

ning af den primære sektor for Græken

lands beskæftigelsesstruktur. 

Beskæftigelsesstrukturen efter sektorer 

i Grækenland og i EF 1983* 

Grækenland 

Det europæiske Fællesskab (9) 

Primær 

sektor 

26,96 % 

6,78 % 

Sekundær 

sektor 

28,62 % 

35,69 % 

Tertiær 

sektor 

41,42 % 

57,53 % 

* STAVROU, ST., smstds. 

For bedømmelsen af det øjeblikkelige 

udviklingsstadie i det græske uddannelses

og erhvervsuddannelsessystem er et kort 

tilbageblik på de uddannelsespolitiske afgø

relser i de sidste tyve år påkrævet. I begyn

delsen af 60erne forsøgte den daværende 

ministerpæsident Papandreous (den nuvæ

rende ministerpræsidents far) regering i vidt 

omfang at reformere det græske uddannel

sesvæsen. Disse bestræbelser fulgte så at 

sige den internationale udvikling. I alle 

industristater var der i 60erne bestræbelser i 

gang for at reformere uddannelsessystemet. 

Situationen i Grækenland var dog meget 

vanskeligere end i de øvrige lande. Pligtsko

len omfattede kun 6 år. Videregående 

uddannelse var ensbetydende med gymna

sial almenuddannelse, hvis afslutning kun 

kunne være et universitetsstudium. Er

hvervsuddannelse spillede i grækernes op

fattelse af uddannelse praktisk taget ingen 

rolle. Den tjente kun som forberedelse til 

lavere beskæftigelser. For forberedelsen til 

førende positioner eller til opnåelse af en 

samfundsmæssig status havde den praktisk 

taget ingen værdi. Denne vurdering af den 

erhvervsmæssige uddannelse turde også i 

dag være fremherskende i vide kredse af den 

græske befolkning, selv om de vekslende 

regeringer i de sidste ti år har bestræbt sig på 

en op vurdering af erhvervsuddannelsen. 

Den af Papandreou senior i første halvdel af 

60erne førte uddannelsespolitik blev en fia

sko. Som alle reformforsøg endte den i den 

samfundsmæssige stivhed, der fulgte med 

oberstjuntaens magtovertagelse (1967). Ka

ramanlis, den første demokratisk valgte 

regeringschef efter oberststyrets sammen

brud, tog i 1976 igen Papandreoureformen 

op. Med to grundlægende love (nr. 309/ 

1976 til reform af den almene uddannelse og 

nr. 576/1977 til reform af erhvervsuddan

nelsen) blev 

■ pligtskoletiden i Grækenland sat op fra 

6 til 9 år, 

■ der ved siden af det almene gymnasium 

(øverste trin, klasserne 10 til 12) indrettet et 

teknisk erhvervsgymnasium, der skulle give 

en slags dobbeltkvalifikation (bred almen 

dannelse plus erhvervsgrunduddannelse) og 

også åbne adgangen til universitet og højere 

læreanstalter, og 

■ udbygningen af et leddelt erhvervsmæs

sigt skolevæsen planlagt. 

Om en reform af den allerede dengang 

eksisterende erhvervsuddannelse i aftensko

le (vekseluddannelse! 1976 2 370 dimitten

der), som arbejdsministeren havde ansvaret 

for, blev der endnu ikke talt inden for 

rammerne af 77reformen. Dette var for

ståeligt, når man tager hensyn til det bjerg 

af problemer, der hobede sig op foran 

reformerne. 

Erhvervsuddannelsens situation 

i Grækenland 1979/1980 

tre år efter reformens 

påbegyndelse 

Samtidig med OECDlandeeksamen Græ

kenland 1979/80 havde erhvervsuddannel

sen inden for rammerne af de talrige 

reformforetagender næppe vundet terræn 

over for de almene uddannelsesveje, der 

beherskede feltet. Forøgelsen af pligtskolen 

fra 6 til 9 år krævede de fleste ressourcer. De 

tekniske erhvervsgymnasier, med hvilke 

erhvervsuddannelsen skulle gøres accepta

bel i den statusbevidste græske befolknings 

øjne, noterede i tredje år efter deres indret

ning kun 4 % af overgangene til alle gym

nasier. Dette var dog ikke så mærkeligt, for 

hvem der ikke bestod de meget svære 

optagelsesprøver til det almene gymnasium 

havde stadig mulighed for at gå til det 

tekniske gymnasium. Desuden måtte den 

der via det tekniske gymnasium ikke ville 

søge beskæftigelse, men universitetet, ved 

siden af de »tekniske fag« næsten bringe 

alt, hvad det almene gymnasium krævede af 

sine elever. Ved optagelsesprøverne til uni

versiteterne blev som i mange andre lande 

økonomi og teknik, selv om de beherskedes 

nok så udmærket, ikke anerkendt som 

ligeberettiget med litteratur og sprog. 

Indretningen af erhvervsfagskoler og bran

cheorienterede fagskoler (turisme, hotel og 

gæstgiveri osv.) var i 1979 godt på vej, men 

led som mange andre tilløb til reform under 

en graverende mangel på personale og mate

riel. Et godt uddannet erhvervsskolelærer

korps fandtes ikke og med hensyn til indret

ning af moderne praksisorienterede uddan

nelsessteder var der ofte mangel på tilstræk

kelige pengemidler. 

Allerede i 1973 var der med grundlæggelsen 

af ingeniørskoler (KA TEE) skabt en akade

misk mellembygning, under universiteter

ne. I disse indretninger fandt unge, der ville 

studere, men som i konkurrencen om de 

relativt få studiepladser ved universiteterne 

ikke havde haft heldet med sig, en praksis

nær studielignende uddannelse. For genera

tioner af studieegnede grækere havde alter

nativet til studium i hjemlandet, som et 

flertal på grund af mangel på tilstrækkelige 

studiepladser ikke kunne gennemføre, væ

ret udlandsstudium. Allerede i slutningen af 

70erne viste det sig, at ingeniørskolerne 

(KATEE) havde udfyldt et vigtigt tilbuds

hul i det videregående erhvervsuddannelses

system, og at de tilbød mangfoldige mulig
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heder for krævende erhvervskarriere. 

I sin beretning til OECD beskrev forfatteren 

situationen i den græske uddannelsesre

form i 1979 således: Der arbejdes endnu på 

fundamenterne til huset, medens man alle

rede indretter sig i de øvre etager. Den 

yderst pragmatiske fremgangsmåde og det 

totale afkald på en finansplanlægning på 

mellemlang sigt, der ledsagede uddannelses

reformen, vanskeliggjorde dengang en hel

hedsvurdering af reformforanstaltninger

ne, navnlig en vurdering af forholdet mel

lem erhvervsmæssig og almen uddannelse. 

Til støtte ved omsætningen af reformmåle

ne havde den græske regering oprettet et 

centralt Curriculum og Lærebogsinstitut 

(KEME), der tog sig af opbygningen af en 

uddannelsesstatistik og en planlægning på 

mellemlang sigt, gennemførelse af model

forsøg og udarbejdelse af moderne curricu

la. 

Til erhvervsorientering og erhvervsvalgs

forberedelse hed det i beretningen fra 

1979*, at de endnu var absolut utilstrække

lige. Grundskolelærne (klasserne 1 til 6) og 

gymnasielærerne (klasserne 7 til 9) savnede i 

uddannelsen enhver forberedelse til formid

ling af tekniske og økonomiske discipliner. 

Der var mangel på kendskab til erhvervs og 

arbejdsmarkedet og forudsætninger for en 

praksisnær erhvervsorientering. I korte 

kurser af få dages varighed uddannedes 

lærerne i de almendannende skoler mere 

dårligt end rigtigt til disse opgaver. 

Erhvervsuddannelse i Græken

land 1985/86  i reformens 

tiende år 

Lovene fra 1976 og 1977 om reform af det 

græske uddannelses og erhvervsuddannel

sesvæsen indledte en strukturel, organi

satorisk og indholdsmæssig ombygning af 

det græske uddannelsesvæsen, der endnu 

ikke er afsluttet. Endnu i 1985 vedtoges der 

vigtige nye love for uddannelsesområdet. I 

det græske uddannelsesvæsen er altså »end

nu alt flydende«. Følgende skitse kan derfor 

kun være en tilstandsbeskrivelse af er

hvervsuddannelsen i Grækenland ved års

skiftet 1985/86, set med en udenlandsk 

betragters øjne. 

* OECD, (ED (80)20): Review of Educational Policy in 

Greece, Paris 1980, p. 32 

D Det græske uddannelsessystem i dag 

Inden de enkelte områder inden for 

erhvervsuddannelsen i Grækenland beskri

ves, skal følgende grafiske fremstilling give 

et overblik over det samlede uddannelses

system. 

Opbygning af det græske uddannelsessys

tem (med grafisk fremstilling) (s. 8 a) 

Til den grafiske fremstilling og de deri 

indeholdte tal er nogle forklaringer påkræ

vet: 

■ Differencen i talopgivelserne for begyn

dere og dimittender fra grundskolen skyldes 

demografiske forhold, men også den øgede 

tilbagevandring. 

■ Differencen mellem grundskoledimit

tenderne og de elever, der går videre i 

gymnasiet, skyldes tidligere grundskoledi

mittenders forsinkede indtræden, som vil 

opfylde den nu forlængede skolepligt. 

■ Elever, der har forladt sekundærtrinnet 

uden afslutning, tilbydes i postgymnasiale 

centrer forberedelse til senere aflæggelse af 

afgangsprøven fra gymnasiet. 

■ Lærlingeuddannelsen, som der føres til

syn med af anstalten for beskæftigelse af 

arbejdstagerstyrken (OAED) behandles 

sædvanligvis ikke i fremstillinger af det 

græske uddannelsessystem. Den blev af 

hensyn til fuldstændigheden optaget i over

sigten, da immervæk ca. 10 000 græske 

unge gennemgår denne uddannelse. 

■ Ved siden af de tekniske skoler er der 

lignende strukturerede erhvervsfagskoler 

for turisme, hotelvæsen, landbrug, militær 

mm., som dog ikke blev medtaget af hensyn 

til fremstillingens overskuelighed. 

■ Talrige græske unge studerer i udlandet. 

Det skønnes, at ca. 7 000 unge hvert år tager 

til udlandet for at indlede et studium. 

D Erhvervsorientering — fremskridt 

I erhvervsorienteringen og erhvervsvalgfor

beredelsen er der i de sidste år opnået 

anselige fremskridt. Medens der indtil 1981 

kun fandt en time erhvervsorientering sted i 

tredje klasse i gymnasiet, er undervisningen 

siden blevet udvidet til alle gymnasieklasser 

inklusive de ældste klasser. Læreruddan

nelsen er udvidet fra nogle få timer til fem 

måneders forberedelse. Disse foranstalt

ninger omfatter ikke de unge, der forlader 

skolen uden afsluttende eksamen før niende 

klasse eller i årene derefter. Siden 1983 har 

OAED derfor under pres fra den stigende 

ungdomsarbejdsløshed gennemført ti ugers 

kurser for femten til attenårige, der tjener 

erhvervsforberedelse. Her bliver unge in

formeret, vejledt og understøttet ved 

arbejdssøgning. Den kendsgerning, at der 

allerede i andet år deltog 3 500 unge i 

kurserne, viser det store behov for disse 

foranstaltninger og deres succes. 

D Erhvervsskolerne — intet alternativ 

til gymnasiet 

Erhvervsskolerne, der er blevet stærkt 

udbygget i henhold til lov nr. 576/1977, 

skulle udvikle et eget profil og være et 

alternativ til gymnasiet. De har ikke nået 

dette mål. Deres andel i det samlede antal af 

de i det øverste sekundærtrin indskrevne 

elever er i samme grad taget af 1980/81: 

8,6%; 1984/85: 4,8%) som de tekniske 

erhvervsgymnasier er vokset (1980/81: 

16,9%; 1984/85: 20,8%). Åbenbart erden 

ringe andel af almendannende fag (20%) 

over for de erhvervspraktiske og erhvervs

teoretiske fag for lidet attraktiv for den 

græske offentlighed, der stadig er stærkt 

fikseret på almenuddannelsen. Desuden 

kvalificerer disse skoler »kun« til en er

hvervspraktisk orienteret virksomhed. Den 

samlede udvikling turde være årsag til, at 

den græske regering for kort tid siden har 

lettet »omstigningen« til et teknisk er

hvervsgymnasium. Dimittender fra de tek

niske erhvervsskoler kan uden prøve opta

ges i anden klasse på disse gymnasier. 

De tekniske erhvervsskoler tilbyder på 14 

erhvervsområder (f.eks. elektroteknik, 

håndværk, byggeri) en uddannelse i 32 

overvejende tekniske håndværksfag (und

tagelser: kontor, turisme, husholdning). 

D Konkurrerende gymnasier 

kamp om ligeberettigelse 

Den vel mest forbavsende udvikling har i de 

sidste år fundet sted inden for de tekniske 

erhvervsgymnasier (TEL). De har inden for 

det første årti efter deres oprettelse kunnet 

vinde godt en femtedel af alle gymnasieele

ver for sig. Flere uddannelsespolitiske afgø

relser i de sidste fem år har styrket TEL: 

■ Bortfald af prøver ved overgangen fra 

det gamle gymnasium til det nye gymnasium 

har fjernet lidt af TEL's status som gymna

sium »af anden klasse«. Det almendannen

de gymnasiums fortrinsstilling med ca. 

75 % af alle sekundærelever har næppe 

ændret sig siden 1980. 

■ Forbedringen af den horisontale mobili

tet mellem gymnasierne og det øgede tilbud 

af eftergymnasiale kurser har forbedret 

TELelevernes adgangsmuligheder til uni

versitetet. 
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Opbygning af det græske uddannelsesvæsen* 

Arbejdsmarkedet 

\ 7 
Universiteter 

Optagne i tsd. 

25 

Tekniske uddan

nelsesanstalter 

TEI 

før 1983 KATEE 

Optagne i tsd.: 20 

Teknisk erhvervsgymnasium 

(TEL) 

Integreret gymnasium 

(EPL) 

Lærlingeuddannelse 

i virksomhed og skole 

OAEDlære 

Optagelsesprøver 

12 

I I 

1(1 

Dimittender i tsd.: 71 

Alment gymnasium 

Optagne elever i tsd.: 102 

V 

TEL 

21 

Tekniske skoler 

(TES) 

TES 

20 

17 

16 

15 

Optagelsesprøver er bortfaldet 

Dimittender: ca. 126 000 (skønsmæssigt) 

Gymnasium 

Optagne elever: ca. 161 000 (skønsmæssigt) 

Ζ 
Dimittender: ca. 149 000 (skønsmæssigt) 

Grundskole 

Optagne elever: ca. 145 000 (skønsmæssigt) 

14 

13 

12 

11 

10 

9 

8 

7 

6 

Skoleår 

* Talangivelser fra: St. Stavrou, smstds., s. 37 ff (manuskript) gælder for 1983. 

Leveår 

Under hensyntagen til disse muligheder er grundlag); ingen erhvervsafslulning. De 

TEL's uddannelsestilbud blevet mere at tekniske gymnasier tilbyder: Maskinbyg

traktivt: ning, elektroteknik, byggeri, kemi/metal

■ Der formidles en bred erhvervsmæssig lurgi, spinderi/vævning, anvendt kunst, 

grunduddannelse (erhvervsteoretiske informatik. 

Erhvervsgymnasierne tilbyder økonomi og 

forvaltning, landbrug, socialtjenester og 

handelsskibsfart. 

■ Adgang til studier ved faghøjskoler 

(TEI tidligere KATEE) erhverves ved 

afslutningen af gymnasiet og ved at bestå en 

adgangsprøve. Der fastlægges hvert år en 

studiepladskvote (numerus clausus). 

Det at vejene holdes åbne i den tertiære 

sektor i uddannelsessystemet er sikkert i 

mange grækeres øjne den afgørende fordel 

ved TEL over for de tekniske erhvervssko

ler, der med et års længere skoletid ikke 

synes for dyrt købt. 

Trods denne ret positive udvikling af TEL 

synes den græske regering ikke at have 

været tilfreds med udviklingen i ligestil

lingen mellem almen og erhvervsuddannel

se. I 1984 skabte den en nye tredje type, det 

integrerede gymnasium (EPL). Det drejer 

sig om en enhedsskole på sekundærtrin II, 

der tilbyder almen og erhvervsuddannelse 

integreret. Det interessante ved dette kon

cept er, at det også omfatter praktisk er

hvervsuddannelse, hvad det tekniske er

hvervsgymnasium hidtil ikke har præste

ret. Det integrerede gymnasium skal bl.a. 

bidrage til at bekæmpe de traditionelt rod

fæstede fordomme om praktiskmanuelt 

arbejdes mindre værd*). 

Det ligeledes treårige integrerede gymna

sium tilbyder en lang række pligtfag (gym

nasiets traditionelle fagvifte, men også 

teknologi/produktion og erhvervs/ærens 

grundlag), valgpligtfag (f.eks. landbrug, 

bioteknologi, ret) og valgfag (f.eks. andet 

fremmed sprog, kunstneriske fag). Fra før

ste til tredje år aftager de almendannende 

fags andel, og specialfagene øges. 

Adgang til studium skal også kunne nås via 

de erhvervsbetonede fag. 

Det integrerede gymnasium åbner dermed 

principielt alle uddannelses og erhvervsve

je, der formidles af de øvrige skoler i 

sekundærområde II. Undervisningsminis

teriet nævner som de vigtigste mål for denne 

skoleform**. 

»Det integrerede gymnasium skal 

■ være en demokratisk skole, dvs. antiau

toritær; 

■ være en åben skole, dvs. forbundet med 

livet og det omgivende samfund; 

■ være en dynamisk skole med kraft til at 

udvikle nye studieområder, indføre nye fag 

* STAVROU, ST.: smstds, s. 32. 

** Ministry of Education and Religion (ed.) The Inte

grated Lyceums, Athens 1984, s. 4. 
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og udfolde aktiviteter, der imødekommer 

samfundets krav og elevernes uddannelses

krav«. 

14 integrerede gymnasier har i 1984/85 

indledt deres arbejde med knap 4 500 ele

ver. Det må afventes, om den nye skoleform 

yderligere trænger det traditionelle almen

dannende gymnasiums forrangsstilling til

bage, og om de erhvervsmæssige kvalifika

tioner, som det integrerede gymnasium for

midler, kan forbedre dimittendernes mulig

heder på arbejdsmarkedet. 

D En forlængst nødvendig reform — 

OAED's lærlingeuddannelse 

Fra 50erne findes der i Grækenland en 

lærlingeuddannelse, der dog aldrig har nået 

den anseelse og den betydning på arbejds

markedet som lærlingeuddannelsen i det 

tysksprogede område. Det var kvaliteten og 

rammebetingelserne heller ikke egnede til: 

Ved siden af en fuld erhvervsmæssig 

arbejdsuge i virksomheden måtte de unge 

fire aftener i ugen gennemgå i alt 14 timers 

erhvervsskoleundervisning, uden tvivl en 

meget stor belastning, der ikke ubetinget 

var fremmende for indlæringen. Anstalten 

for beskæftigelse (OAED) er ansvarlig for 

planerne og for »lærecentrene« (erhvervs

skoler med læreværksteder). 

I 1984/85 har den græske regering også 

reformeret denne ikke ubetydende gren af 

erhvervsuddannelsessystemet. En række 

anbefalinger, der allerede udtaltes i 

OECDberetningen fra 1980 er taget op: 

■ Første år i erhvervsuddannelsen skal 

helt gennemføres i OAED's lærecentre; 

■ Med påbegyndelsen af andet år læres 

der vekselvis tre til fire dage i virksomheden 

og en til to dage i erhvervsskolen; 

■ Praksisandelen øges stadig fra andet år 

til afslutningen af den treårige uddannelse; 

sidste halvår er et rent praksissemester; 

■ Organisationen af erhvervsskoleunder

visningen skal tilbydes fleksibelt en eller to 

dage pr. uge eller som »blok« gennem flere 

måneder. I »bloksystemet« uddannes der i 

overensstemmelse hermed også i virksom

heden igennem flere måneder uden skole

mæssig afbrydelse. 

■ Uddannelsestilbudet koncentreres i før

ste omgang om 23 uddannelseserhverv, 

hvor der åbenbart er et stort behov: 13 

erhverv inden for metal og elektroteknik gj 

ken (f.eks. værktøjsmaskintekniker, auto 5 

mobiltekniker, elektrotekniker), grafikere t

og tekniske tegnere, 2 

7 håndværksfag (f.eks. keramiker, guld/ 

sølvsmed, byggefagfolk) og 

forvaltningssagkyndige til landbruget. 

OAED driver 38 »lærecentre« i hele landet, 

som der er knyttet en række uddannelses

virksomheder til 

Til uddannelsen optages dimittender fra 

gymnasiet i alderen mellem 16 og 19 år. 

Uddannelsespladserne stilles til rådighed i 

regionerne efter en årlig analyse af arbejds

markedet. I de sidste år har der været 

mellem 2 500 og 3 500 om året. 

Den stigende ungdomsarbejdsløshed, men 

også de forbedrede uddannelsesvilkår har 

slagagtigt gjort lærlingeuddannelsen mere 

attraktiv. Efterspørgslen skal i det sidste år 

have overgået tilbudet i nogle fagretninger 

med det tidobbelte (!)*. 

Så længe der eksisterer et sådant misforhold 

mellem tilbud og efterspørgsel, afsløres 

næppe svaghederne ved tilbudsplanlæg

ningen (orientering efter den aktuelle 

arbejdsmarkedssituation). Dimittenderne 

fra lærlingeuddannelsen forefinder et gun

stigt arbejdsmarked på grund af den trods 

ungdomsarbejdsløshed store mangel på 

kvalificerede fagkræfter. Der må sættes 

spørgsmålstegn ved det hensigtsmæssige i at 

indføre en optagelsesbetingelse (gymnasie

afslutning) for lærlingeuddannelsen. 

Mange sent udviklede uden skoleafslutning 

mister således chancen for via erhvervsud

dannelse at videreudvikle egen personlighed 

og at finde en passende plads i samfun

det. 

På den anden side bliver der med mulig

heden for at gå ind i 2. klasse i det tekniske 

* STAVROU, ST.: smstds., s. 32. 

erhvervsgymnasium formelt åbnet en blind

gade for dimittenderne fra den hidtidige 

OAEDlære. Adgangen er dog knyttet til 

beståelse af en optagelsesprøve, der dog i 

fremtiden skal bortfalde efter reformen af 

OAEDlæren. Tre års læretid bliver for 

tiden ikke engang ligestillet med et års 

gymnasium. For de græske fornyere er det 

åbenbart lige så svært at få gennemført 

ligeberettigelse mellem erhvervsmæssig og 

almen uddannelse som for deres kolleger i 

andre europæiske lande, herunder For

bundsrepublikken Tyskland. 

Desuden savnes der inden for arbejdsmar

kedet og i samme grad for virksomheder og 

unge den nødvendige oversigt over de for

skellige erhvervsområder, som der kan 

opnås adgang til 

■ i OAEDlæren 

■ i de tekniske erhvervsskoler 

■ i det tekniske erhvervsgymnasium 

■ i det integrerede gymnasium. 

D Den tertiære sektor og erhvervsmæssig 

videreuddannelse  et område for fremti

dige aktiviteter 

De i 1973 grundlagte ingeniørskoler, 

KATEE, er i forbindelse med reformen i de 

sidste år (lov nr. 1404/1983) gjort u\faghøj

skoler (teknologiske uddannelsesanstalter, 

TEI ) og udvidet til forvaltnings og servi

cesektoren. Dermed gennemgår Græken

land en udvikling, der også har fundet sted i 

andre lande. 

De sidste ti års samlede uddannelsesreform 

og den særlige reform af KATEE i TEI har 

ført til en enorm udvikling af studentertal

lene: 
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Studiebegyndere 1981 1985* 

År 

1981 

1985 

Ansøgere 

74 922 

149 296 

Universiteter 

14 747 (53,6 %) 

23 666 (45,3 %) 

KATEE/TEI 

9 715 (35,3 %) 

22 912 (43,8 %) 

Øvrige 

3 068 (11,1 %) 

5 689 (10,9 %) 

I alt 

27 529 

52 267 

♦ STAVROU, ST.: smstds., s. 32. 

Det må ønskes, at TEI ikke køber tilnær

melsen til universiteterne med en voksende 

afstand til erhvervs og arbejdsverdenen. 

Det er en desillusionerende, men i mange 

uddannelsesreformer erfaret kendsgerning, 

at videreudviklingen af uddannelsesveje 

fører til statusforbedringer i det omfang, 

disse uddannelsesveje fjerner sig fra den 

praksisorienterede lære. 

Selv om den tertiære sektors kapaciteter i de 

sidste fem år er næsten fordoblet takket 

være en enorm anstrengelse, er antallet af 

afviste ansøgere med knap to tredjedele 

forblevet konstant. Effekten er bekendt: 

Med åbningen af uddannelsesvejen åbner 

der sig et enormt behov for at indhente 

uddannelse ad de videregående uddannel

sesveje. Det turde også være et af de græske 

fornyeres største problemer at holde kvan

titeter og kvaliteter i et fornuft forhold til 

hinanden. 

Voksenuddannelsen uden for den tertiære 

sektor skal der vies mere opmærksomhed i 

fremtiden i Grækenland. De traditionelle 

foranstaltninger fra talrige private indret

ningers og statslige institutioners side (stør

ste tilbudsgiver: OAED) til erhvervsmæssig 

videreuddannelse af de beskæftigede skal 

gøres gennemskuelig, bedre koordineres, 

udbygges og sættes i forbindelse med foran

staltninger inden for den almene videreud

dannelse. 

I undervisningsministeriet er der med det

te for øje oprettet et koordineringskon

tor, som ledes af en generalsekretær for 

voksenuddannelse *. 

* Eurydice, Bruxelles (udg.): The Education System in 

Greece 1984, s. 24. 

D Råd og uddannelsesforskning  stabili

satorer og motorer i reformen 

Inden for reformen af det samlede uddan

nelsessystem er der indsat talrige råd for 

uddannelsesinstitutioner på lokalt, regio

nalt og nationalt plan, således i erhvervsud

dannelsen. Formålet med disse råd er til

knytning af disse uddannelsesinstitutioner 

til samfundet. Arbejdsgivere og fagfor

bund, forældre, lærere og fageksperter 

formulerer i disse råd ud fra deres syns

punkt målene med uddannelses og er

hvervsuddannelsesforanstaltningerne. 

Det hidtidige forskningsinstitut for sekun

dæruddannelse (KEME) omorganiseres for 

tiden til et forsknings og udviklingsinstitut 

for pædagogik, curriculumudvikling, ud

dannelsesteknologi og læreruddannelse. 

Lederen af instituttet har allerede ved første 

møde mellem direktørerne for de euro

pæiske erhvervsuddannelsesforskningsin

stitutter, der arrangeredes af CEDEFOP i 

Berlin i maj 1985, meddelt sin interesse i et 

internationalt samarbejde. For Græken

land og de andre lande i Fællesskabet turde 

et sådant samarbejde være af stor betydning 

for videreudviklingen af erhvervsuddannel

sessystemerne. 

Erhvervsuddannelse i Græken

land — et system i opbrud 

Erhvervsuddannelsen i Grækenland er inde 

i en stormende udvikling efter de sidste ti års 

stivnen. Over for den overordentlig stærke 

forrangsstilling, som den traditionelle alme

ne uddannelse har med sine bastioner 

alment gymnasium og universitet, er der 

opnået betydelige succes'er for erhvervs

uddannelsen med de tekniske erhvervsgym

nasier (TEL), de tekniske uddannelsesan

stalter (TEI) og i den seneste tid det integre

rede gymnasium (EPL). Reformen af lær

lingeuddannelsen under OAED må der 

ønskes en stor virkning i bredden: der ligger 

der et stort uddannelsespotentiel, som viser 

sig i ansøgerkvoten med 10:1. Numerus 

clausus ved universiteter og faghøjskoler er 

langt mindre alvorlig med 3:1. Studieplad

serne (14 universiteter: ca. 90 000; 12 TEI: 

ca. 30 000) overstiger talmæssigt langt det 

tilbud, der for tiden i alt er til disposition på 

erhvervsmæssige uddannelsespladser (279 

TEL: ca. 65 000 pladser; 171 TES: ca. 

21 000; 38 OAEDlærecentrer: ca. 

10 000)*. 

Det vil være en af de vigtigste opgaver ved 

den videre gennemførelse af erhvervsud

dannelsesreformen i Grækenland i bety

deligt omfang af udbygge tilbudet af ud

dannelsespladser, at indføre klart beskrev

ne erhvervsbeskrivelser og erhvervsafslut

ninger og at gøre OAEDlæren endnu mere 

attraktiv vedat åbne for videreuddannelses

muligheder. 

Litteratur: 

OECD Economic Surveys, Greece, Paris 1979. 

Educational Reform Greece, i: Comparative Education 

Review, vol. 22, nr. 1, Chicago 1978. 

Anstalt for beskæftigelse af arbejdstagerstyrken, Infor

mationsskrift, Athen 1979. 

Education in Greece, OECDReport, Paris 1980. 

Planlægnings og økonomisk forskningscenter (udg.): 

Grækenland, The Five Year Economic and social Deve

lopment Plan 19831987, Athen. 

Eurydice, Bruxelles (udg.): The Education System in 

Greece, 1984. 

Ministeriet for undervisning og religiøse anliggender 

(udg.): The integrated Lyceum, Athen 1984. 

A Study of Programmes prepared by the Greek Training 

Organisations as Part of the Exceptional measures 

Kommissionen, Bruxelles 1985 (ikke offentliggjort). 

Stavros, Stavrou, »Erhvervsuddannelsen i Græken

land« CEDEFOP (udg.), Berlin (udkommer i marts 

1986). 

OECD, (ED (80)20): Review of Educational Policy in 

Greece, Paris 1980, p. 32. 

* Eurydice, smstds., tabel 8. 
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Basisdata 

Geneviève Ohayon 

Det nuværende spanske uddannelsessystem 

er fastlagt ved rammeloven om uddannelse 

fra 1970. Der er undervisningspligt fra 6. til 

16. år. De forskellige niveauer er: 

E.G.B. (Enseñanza General Básica) 

(Grundskole) 

Obligatorisk, gratis primærundervisning. 

Varighed: 8 år (fra 6. til 13. år). Ved bestået 

afgangsprøve får eleven et »Graduado 

Escolar« (Afgangsbevis), som giver adgang 

til B.U.P. eller til erhvervsuddannelsen på 

første trin, FP 1. 

Elever, som ikke består afgangsprøven, får 

et »Certificado Escolar« (grundskolebevis), 

som kun giver adgang til FP 1. 

B.U.P. (Bachillerato Unificado Polivalen

te) (Polyvalent enhedsstudentereksamen) 

Obligatorisk og  ved offentlige skoler 

gratis sekundærundervisning. Varighed: 3 

år (fra 14. til 16. år). Almen undervisning, 

fællesfag og tilvalgsfag, nogle såkaldte 

»tekniskerhvervsfaglige« aktiviteter. 

Bestået studentereksamen giver adgang til 

erhvervsuddannelse på andet trin, FP 2, 

eller til C.O.U. (jf. noten om de igangvæ

rende forsøg med en reform af sekundær

undervisningen). 

C.O.U. (Curso de Orientación Universita

ria) (Universitetsforberedende kursus) 

Varighed: 1 år (fra 17. til 18. år). 

Forberedelse til universitetsstudier, fortsat 

undervisning i almene fag og forberedelse til 

adgangsprøven til fakulteterne (medicin, 

farmaci, humaniora, psykologi, matema

tik, jura, økonomi . . .) eller til de tekniske 

højskoler (arkitektur, agronomi, mineinge

niør . . .). 

Denne eksamen, der benævnes »Selectivi

dad«, kræves ikke for optagelse på univer

sitetsskolerne (for folkeskolelærere, syge

plejersker, agronomer, datamatike

re . . .). 

NB: Den her beskrevne erhvervsuddannel

se, på spansk »Formación Profesional 

Reglada«, henhører under undervisnings

og videnskabsministeriet (se tegningen over 

skolesystemets opbygning). Den må ikke 

forveksles med den livslange uddannelse, 

som på spansk benævnes »formación ocu

pacional« og henhører under arbejds og 

socialsikringsministeriet og dets Nationale 

Institut for beskæftigelse (INEM). 

FP 1 (Formación Profesional de primer 

grado) (Erhvervsuddannelse på første 

trin) 

Varighed: 2 år (fra 14. til 16. år). 

Den er obligatorisk og gratis, dels for 

elever, der ikke ønsker at gå videre til 

studentereksamen (B.U.P.), dels for elever, 

der ikke har opnået at få »Graduado Esco

lar« og således ikke har adgang til B.U.P. 

Undervisningen omfatter tre områder: 

■ Almene fag 

■ Anvendt videnskab i den valgte er

hvervsgren 

■ Kundskaber om og oplæring i særlige 

praktiske fag. 

Den giver ret til beviset som teknisk assi

stent, »Técnico Auxiliar«. 

På dette niveau kan eleven 

■ søge optagelse til B.U.P. ved at få 

godskrevet nogle af sine fag, eller 

■ gå videre til FP 2 med faglig specialise

ring. 

FP 2: Formación Profesional de Régimen 

General 

Erhvervsfaglig uddannelse efter den almin

delig ordning 

Varighed: 2 år efter et særligt forberedelses

kursus. 

Formación Profesional de Régimen de 

Enseñanzas Especializadas 

Erhvervsfaglig uddannelse efter ordningen 

for specialisering 

Varighed: 3 år. 

Undervisningen omfatter 

■ uddannelse i virksomheden 

■ teknologiske og praktiske kundskaber 

■ supplerende specialuddannelse. 

Spanien 

Befolkning 

Befolkningstæthed 

Arbejdsløshed 1985 (skøn) 

37,6 mio 

75/km
2 

19,9 % 

Industriel produktion (1983 = 100) 116 

Tilvækstrate bruttosocialprodukt 2,5 % 

Kilde: OECD, EFKommissionen. 
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Curso 
Adaptación 

Enseñanzas 
Universitarias 
Ciclo 3 

Curso 
de Orientación 
Universitaria 

Enseñanzas 
Universitarias 
Ciclo 2 

Enseñanzas 
Universitarias 
Ciclo 1 

Formación Profesional 
de Régimen General 

Formación Profesional 
Tercer Grado 

Escuelas 
Universitarias 

Enseñanzas 
Complementarias 

Formación 
Profesional 1 

Bachillerato 
Unificado y 
Polivalente 

Enseñanzas 
Complementarias Formación 

Profesional 
de Técnico 
Especialista 

Enseñanzas 
General Basica 

Preescolar 

FP 2 giver adgang til at erhverve beviset som 
specialuddannet tekniker, »Técnico espe
cialista«. 

På dette niveau er der adgang til 
— C.O.U. som forberedelse til universi
tetsstudier (med adgangsprøve), 
— universitetsskolerne i den valgte gren af 
FP. 

Loven omhandler et tredje trin af erhvervs
uddannelsen, men det er endnu ikke opret
tet. 

Note om reformen af sekundærundervis
ningen 
(for 16-19 ãrige) 
Reformen vil blive gennemført på forsøgs
basis i skoleåret 1985-86. 
Der bliver tale om seks forskellige studen
tereksaminer eller grene. Formålet er at 
forene »uddannelse, polyvalens og speciali
sering for at gøre uddannelsen mere smidig 

og bedre tilpasset den samfundsøkonomi
ske virkelighed«. 

De elever, der ikke fortsætter med universi
tetsstudier, kan supplere deres uddannelse 
med en række erhvervsuddannelsesmodu-
ler, som hver varer et år og giver ret til et 
afgangsbevis svarende til FP 2. 

De elever, der ikke fuldfører deres sekun
dærstudier, kan melde sig til moduler i den 
livslange uddannelse med en varighed på fra 
et halvt til et helt år. 

Livslang uddannelse for voksne 
(EPA) 

Rammeloven om uddannelsen fra 1970 
åbner adgang for voksne til at gennemføre 
EGB- og FP-studier, at ajourføre eller 
supplere deres kundskaber. 

Voksne har i dag adgang til primær-, sekun
dær- og tertiær-studier gennem brevskoler 

(Centro Nacional de Enseñanza Básica a 
Distancia - Cenebad; Instituto Nacional 
de Bachillerato a Distancia - UNED). 

Undervisningsministeriets Generaldirekto
rat for Fremme af Uddannelser samordner 
EPA, der er inde i en rivende udvikling. 
Kulturministeriet deltager i dette arbejde 
gennem sine socialcentre, der dels henhører 
under Direktoratet for kulturelle Foran
staltninger, dels under Generaldirektoratet 
for Ungdommen. 

Afdelingen for sociale foranstaltninger 
tager sig især af personer i pensionsalderen 
og af kvindecentre. 

Landbrugs- og fiskeriministeriet gennem
fører EPA-programmer i ugunstigt stillede 
områder (Mejora Agraria, Mejora Rural y 
Familiar). 

Arbejds- og socialsikringsministeriet tilret
telægger gennem Det nationale institut for 
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Beskæftigelsen, INEM (oprettet i 1978), 
den såkaldte Formación Profesional 
Ocupacional. 

I 1983 offentliggjorde INEM en plan for en 
ny udformning af erhvervsuddannelsen i 
Spanien ud fra principperne om decentrali
sering, regionalisering og medbestemmelse. 
I denne plan finder man retningslinjerne for 
den nuværende erhvervsuddannelsespolitik 
og baggrunden for Den nationale plan for 
Erhvervsuddannelse og -integration, der 
har været under gennemførelse siden 1985, 
og som de følgende sider handler om. 

Situationen 1985 - 86 

skiftevis forsædet. Som rådgivende organ 
for regeringen i erhvervsuddannelses-
spørgsmål skal rådet medvirke ved udform
ning og kontrol af Den nationale plan for 
Erhvervsuddannelse og -integration, hvis 
grundlæggende træk blev vedtaget af rege
ringen ved dekret af 31. juli 1985. I dette 
dekret opregnes de programmer for livslang 
(ocupacional) erhvervsuddannelse, FPO, 
der skal iværksættes af uddannelsescentre i 
samarbejde med INEM (beskæftigelsesin-
stituttet). 

Den plan forudser ambitiøst, der inden 
udgangen af 1986 skal uddannes 400 000 
personer, selv om der i 1984 blot var 

uddannet 70 000 personer. Det vil derfor 
være nødvendigt at multiplicere omfanget 
af FPO-aktioner med 100. 

INEM's bestyrelse opfordrer derfor alle 
offentlige og private organer, der kan tilby
de FPO-kurser, til at tilmelde sig til INEM 
som samarbejdscenter (Den officielle Ti
dende af 20. 8. 1985). 

Denne kraftanstrengelse for udbygning af 
livslang uddannelse på alle områder, dog 
især hvor der er registreret en efterspørgsel 
på beskæftigelsesmarkedet (nye teknolo
gier, produkter, tjenesteydelser), vil delvis 
blive finansieret af Den europæiske Social
fond (efter 1. januar 1986). 

Den økonomiske og sociale Aftale (A.E.S.) 
1985 - 86 underskrives den 9. oktober 1984 i 
Madrid af regeringen samt Confederación 
Española de Organizaciones Empresariales, 
CEOE (den spanske arbejdsgiversammen
slutning), med 1 300 000 tilsluttede og 
repræsenterende 75 % af forhåndenværen
de jobs, Confederación Española de la 
Pequena y Mediana Empresa, Cepyme (den 
spanske sammenslutning af små og mellem
store virksomheder), Union General de Tra
bajadores, UGV (hovedforbundet af arbej
dere), et socialistisk forbund. 
Med arbejdsmarkedsparternes og admini
strationens tilslutning skal aftalen fremme 
et opsving for spansk økonomi og jobska
belsen, der med over 20% ledige af den 
erhvervsaktive befolkning har højeste prio
ritet. 

For at fremme de unges integration i virk
somheden gives der i aftalens kapitel VI, 
artikel 15, tilskyndelser til indgåelse af 
praktikaftaler og uddannelsesaftaler (nye 
former for aftaler, vedtaget af CORTES 
den 2. august 1984, lov nr. 32/1984). 

I artikel 16 i samme kapitel, »Erhvervsud
dannelse«, foreslår aftaleparterne, at der 
omgående iværksættes foranstaltninger til 
tilpasning af erhvervsuddannelsessystemet 
(FP) til beskæftigelsesmarkedets faktiske 
behov og til udbygning af den livslange 
uddannelse (FPO). Der skal med henblik 
herpå oprettes et generalråd for Erhvervs
uddannelse. I november 1985 behandlede 
CORTES dette forslag. 

Som trepartsinstitution (regering, fagfor
bund, arbejdsgivere) skal dette råd samord
ne de aktioner, der iværksættes af de for
skellige nationale og regionale administra
tioner, af offentlige og private institutioner. 
Undervisnings- og videnskabsministeriet og 
Arbejds- og socialsikringsministeriet fører 

Adresser 

REGERINGSINSTITUTIONER 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 

Subdirección General de Formación Profesio
nal ') 

Dirección General de Promoción Educativa 
EPA 2) 
C/Alcalá, 34 
28014 Madrid 
Tel.: 232 13 00 und 231 31 07 
') Oplysninger om basiserhvervsuddannelse. 
2) Oplysninger om livslang uddannelse for voksne. 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD 
SOCIAL 

Dirección General de Empleo, Subdirección Gene
ral de Formación Profesional y Ocupacional 
Nuevos Ministerios, Paseo de la Castellana, s/n 
28003 Madrid 
Tel.: 253 60 00 und 233 79 93 

Instituto Nacional de Empleo INEM 
C/Condesa de Venadito, 9 
28003 Madrid 
Tel.: 408 24 27 
Oplysninger om livslang uddannelse. 

Subdirección General de Esludios de Empleo y 
Mercado del Trabajo 
Pio Baroja, 6 
28009 Madrid 
Tel.: 409 44 99 
Oplysninger om beskæftigelse og arbejdsmarked. 

MINISTERIO DE CULTURA 

Subdirección General de Animación Cultural 

Dirección General de la Juventud 
Paseo de la Castellana, 109 
28016 Madrid 
Tel.: 455 26 00, 455 50 00 (ext 2191) 
Oplysninger om uddannelsesaktioner for voksne og 
samfundsprogrammer. 

Confederación Española de la Pequeña y Mediana 
Empresa CEPYME 
Gran Vía, 2 
28013 Madrid 
Tel.: 221 83 95 

ARBEJDERFORBUND 

Unión General de Trabajadores UGT 
Secretaría de Formación 
C/San Bernardo, 20 
28008 Madrid 
Tel.: 252 71 00 
(Medstifter af den europæiske faglige Samarbejds
organisation, EFS) 

Comisiones Obreras CCOO 
C/Fernández de la Hoz, 12 
28007 Madrid 
(For tiden ikke medlem af EFS) 

SAMARBEJDSCENTER FOR INEM 

(ikke fuldstændig liste) 

Fondo de Promoción de Empleo 
Glorieta Cuatro Caminos, 6 
28020 Madrid 
Tel.: 441 46 22 
Almennyttigt selskab for genbeskæftigelse af arbej
dere ramt af strukturomlægning (erhvervsuddan
nelse, tilskud til selvstændig virksomhed). Decentral 
struktur, afdelinger i hele landet. 
Trepartsledelse: Regeringer (statens og regionernes) 
virksomheder, faglige sammenslutninger). 

FORSKNINGSINSTITUT 

Fundación IESA - Investigaciones Económicas y 
Sociales Aplicadas 
C/Rios Rosas, 19 8B 
28003 Madrid 
Tel.: 441 06 78 
IESA-fonden er et institut for anvendt forskning i 
økonomiske og sociale spørgsmål, medfinansieret 
af Friedrich Ebert-fonden, Volkswagen-fonden, 
UGT, PSCE og - afhængig af forskningsemnerne 
- af forskellige regeringsinstitutioner. 

Centro de Investigaciones Sociológicas CIS 
C/Pedro Teixeira, 8, 4o 

28020 Madrid 
Tel.: 456 12 61 
(Center for sociologiske undersøgelser) 
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TIDSSKRIFTER 
INFOREM: Ugentlige meddelelser fra Conjuntura laboral: Månedlige meddelelser La Revista: Meddelelser fra Beskæftigelses-
INEM. fra Arbejds- og Socialsikringsministeriet. fremmefonden (FPE), udkommer hver anden 

måned (nr. 1 september/oktober 1985). 
Nota Bene: Vigtig liste over officielle publikationer 

om erhvervsuddannelse, fås fra publikationskontoret i Undervisnings- og videnskabsministeriet. 
om livslang uddannelse, fås hos publikationskontoret i Arbejds- og Socialsikringsministeriet, der udgiver INEMs publikationer (visse 
tekster foreligger på fransk eller engelsk) 

Uddannelsen er helt vederlagsfri for delta- uddannelse og -integration, var der endnu for en stor del er baseret på lokale - private 
gere i FPO-kurser ikke taget stilling til de nærmere former for og offentlige - uddannelsestiltag*. 

kontrol af programmernes gennemførelse. 
I november 1985, da der blev lagt sidste Og det var endnu for tidligt til et skøn over . Et e k s e m p d he rpå finder De . adressel¡sten under 
hånd på Den nationale plan for erhvervs- resultaterne af dette vældige projekt, der Fonden for Fremme af Beskæftigelsen, FPE. 
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Udtalelse af 
arbejds og 
socialforsorgsminister 
Joaquin Almunia Amann 

Den for hver dag større og større nødven

dighed af at forsyne arbejdstagerne med de 

kvalifikationer, som arbejdsmarkedet kræ

ver nutildags, har ført til at gribe erhvervs

uddannelsen an på en ny måde. 

A.E.S., den økonomiske og sociale over

enskomst mellem regeringen, arbejdsorga

nisationerne CEDE  CEFYME og Arbej

dernes Fællesforening UGT, for perioden 

1985  86, påpeger, at de vigtigste aktioner 

for opnåelsen af en forbedring af erhverv

suddannelsen er følgende: 

■ At fremme forskningen om arbejdsmar

kedet. 

■ At inkludere sociale faktorer i erhvervs

aktiviteter og mål. 

■ At koordinere den offentlige og private 

efterspørgsel på dette område. 

■ At integrere erhvervsuddannelsen i er

hvervsprogrammerne. 

Derfor vil Arbejds og Sociälforsorgsmini

steriet gøre en indsats for at fremme er

hvervsuddannelsen ved at give denne en ny 

orientering, som bør resultere i to ting, hvad 

indholdet og udførelsen angår: 

■ Forbedre og reorientere vores uddannel

sessystemer ved at indføre undervisning om 

teknologiske innovationer. Disse er uund

værlige inden for nyhederne af produk

tionsprocesser og virksomhedsledelse. 

■ Først og fremmest tage sig af de sekto

rer, som har sværest ved at finde arbejde, 

såsom de unge, de, som i lang tid har været 

uden arbejde, arbejdstagerne i landbrugs

sektoren, og de som arbejder i virksomhe

der, der er under omformning. 

Beskæftige se efter erhvervssektorer i %, 1970-1983 

Landbrug 

Industri 

Tjeneste

ydelser 

1970 1975 1980 1983 

Med dette for øje vedtog ministerrådet d. 

30485 grundlaget for Nationalplanen om 

Uddannelse og Adgang til Erhverv, for 

således definitivt at kunne integrere er

hvervsuddannelsen i rammen for politik og 

erhverv og på denne måde imødegå A.E.S. 

 aftalen mellem regeringen, CEOE 

CEFYME og UGT. Her er en definition af 

Nationalplanen om Uddannelse og Adgang 

til Erhverv passende, idet den skal ses på to 

måder: 

■ Som et eksperiment og en forberedelse 

af Nationalprogrammet om Erhvervsud

dannelse, udført af Generalrådet for er

hvervsuddannelse, og repræsenteret af hen

holdsvis Statsadministrationen og arbejds

givernes og arbejdstagernes faglige organi

sationer. Oprettelsen af Rådet, som er 

under juridisk behandling, og udarbejdel

sen af programmet løser dette kompromis, 

som A.E.S.aftalen indebærer. 

■ Som et forarbejde til de forslag, som 

Spanien forelægger socialfonden for at 

opnå de hjælp, som denne fond yder. 

Denne hjælp går til erhvervsuddannelsesak

tioner. 

Nationalplanen om Arbejde og Adgang til 

Uddannelse har til formål at garantere den 

størst mulige tilpasning af arbejdstagernes 

kvalifikationer i produktionssystemets nye 

behov og krav. Ligeledes har det til formål 

at fremme de unges adgang til erhverv, især 

de som ikke har mulighed for at overstige de 

laveste uddannelsesniveauer. 
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Med henblik på dets formål og på de 

sektorer, som nyder godt af aktionerne, har 

man inddelt planen i fire store områder: 

■ Erhvervsuddannelse med henblik på 

arbejde for unge og arbejdsløse gennem 

længere tid 

■ Optagelse i erhvervet af unge første

gangsansatte. 

■ Forlængelse af skoletiden og undervis

ning i flere fag. 

■ Generalisering af erhvervsuddannelsen 

for at lette omskolingen i landdistrikterne 

og i de sektorer og virksomheder, der 

undergår en industriel omdannelse. 

Dette forudses i denne plan. 

■ Antagelse i praktik af 50 000 arbejdsta

gere, hvoraf 30 000 er unge førstegangsan

satte mellem 25 og 30 år, og resten (20 000) 

er unge, som har afsluttet erhvervsuddanel

sens 2. grad. 

■ Optagelsen af ca. 400 000 arbejdstagere 

til uddannelseskurser i de kommende 12 

måneder, hvoraf 350 000 modtager uddan

nelse i virksomhederne, INEM (det nationa

le arbejdskontor), eller centrer, som samar

bejder med denne institution, og hvoraf 

50 000 er elever fra erhvervsuddannelsens 2. 

grad, som er ude i erhvervspraktik, eller 

unge, som udvider deres underskolekund

skaber. 

Set udfra en kvantitativ synsvinkel, forud

ser man i denne plan en temmelig stor 

forhøjelse af tilbud om uddannelse (fra 

67 965, som i øjeblikket uddannes i INEM 

og i dennes samarbejdende centrer, til 

400 000); og set udfra en kvalitativ synsvin

kel forudser man en streng udvælgelse af de 

fag, der bliver undervist i og disses kvali

tet. 

Den forhøjelse af omkostningerne, som 

forøgelsen af tilbud om uddannelse indebæ

rer, må man på den anden side også tage 

med i betragtning, eftersom planens samle

de omkostninger for 1985 når op på 37 518 
mio pesetas. Denne sum bliver fordelt på bejdende centrer eller til eleverne selv og 

tilskud og bidrag til virksomheder, samar arbejdstagerne. 
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Spørgsmål til 
Nicolas Redondo 
generalsekretær for den spanske 
arbejdstagerorganisation (UGT) 

De kvalificerede arbejdstagere spiller en 
vigtig rolle i virksomhedskonkurrencen og i 
den spanske virksomhedsmodernisering. 
Erhvervsuddannelsen er i dette tilfælde 
yderst vigtig. Hvilke er Deres organisations 
aktiviteter i denne situation? 
Spaniens nuværende økonomiske situation, 
som karakteriseres ved den store arbejdsløs
hed, (især blandt den yngre befolkning), 
den langsomme økonomiske vækst, og 
usikkerheden om fremtidens arbejdsmulig
heder og disses indhold kræver, at man 
definerer og anvender en politik, som sætter 
sig ud over den snævre økonomiske ramme, 
og som komplementeres ved selvvirkende 
forholdsregler på det sociale og uddannel
sesmæssige område. Dette muliggør bl.a., 
at arbejdstagernes kvalificering og er
hvervsuddannelse bidrager til at fremme 
den økonomiske aktivitet, den teknologiske 
udvikling, forhøjelsen af virksomhedskon
kurrencen, stabiliteten på arbejdsmarkedet 
og udligningen af de sociale forskelle. 

Følgelig er det vores organisations mening 
at påtage sig hovedrollen i udfærdigelsen af 
erhvervsuddannelsens aktioner og politik 
på alle de områder, hvor staten medarbej
der; opmuntre arbejdstagernes uddan
nelsesaktiviteter inden for vores egen orga
nisations struktur; og i fællesforhandlinger-
ne begunstige indbefattelsen af retten til 
fortsat uddannelse. 

Hvilken stilling tager Deres organisation til 
problemet vedrørende den generaliserede 
introduktion af teknologiske innovationer, 

som medfører nye former for erhvervsorga
nisation, både i uddannelsen og i virksom
heden? 

Har Deres organisation taget stilling til 
spørgsmålet vedrørende arbejdstagernes 
medvirken i organisationen af arbejdet på 
virksomhederne? 

Hvilken indstilling har De til uddannelses-
problemerne? 

De teknologiske innovationer, som førhen 
var en væsentlig faktor i den økonomiske 
vækst, repræsenterer i dag særlige karakte
ristika, såsom udvidelsen af aktionsområ
det, vanskeligheder ved kontrollen af nye 
teknikkers udviklingsproces, den hurtige 
forsvinden af stillinger og skabelsen af nye, 
forandringen af erhvervenes indhold, ænd
ringerne i arbejdsdelingen, simplificeringen 
af visse hverv etc. 

Alle disse fænomener medfører synlige 
konsekvenser for de sociale relationer, og 
de overføres på erhvervsproblemerne, på 
erhvervets organisation og kondition og på 
uddannelsen. I dette indviklede system af 
interaktioner spiller erhvervsuddannelsen 
en meget vigtig rolle. 

Vores organisation mener, at indførelsen af 
teknologiske innovationer i virksomheden 
bør forhandles i samarbejde med arbejdsta
gernes repræsentanter, og den bør medføre 
en forbedring af arbejdsvilkårene og en 
organisation, hvis arbejdsprocedure er både 
rationel, effektiv og retfærdig. 

Problemerne vedrørende erhvervshygiejne 
og kvalifikation, som på bemærkelsesvær

dig vis opstår som resultatet af brugen af de 
teknologiske innovationer både i industrien 
og i servicefagene, har centreret vores 
arbejdsområde, og vi løser dem ved hjælp 
af studier, informationsseminarer, udgivel
sen af f.eks.: »Guia técnica para el trabajo 
ante pantallas de datos« (Directrices Sindi
cales, UGT, Madrid 1985), og udfærdi
gelsen af uddannelsesprogrammer for ar
bejdstagerne i de direkte ramte sektorer. 

De tilsvarende industriforbund og territo
rialsammenslutninger har udfærdiget for
skellige uddannelsesprogrammer, idet de 
har anmodet Solidaritetsfonden om støtte. 
Denne fond er oprettet af A.E.S. (den 
sociale og økonomiske overenskomst), mel
lem administrationen, UGT og virksom
hedsorganisationen CEDE, med det formål 
at opnå udførelsen af disses uddannelses
programmer. 

På den anden side forlanger vi af de kom
petente statsinstitutioner en aktualisering af 
erhvervsindholdet, som ikke længere er 
tidssvarende, i de erhverv, som i de senere år 
har undergået en hurtig udvikling p.g.a. af 
de teknologiske innovationer. 

Hvilke er de primære sektorer for udviklin
gen af Spaniens økonomi? Har De allerede 
taget Deres forholdsregler, hvad angår til
skyndelsen af anskaffelsen af passende kva

lifikationer i disse sektorer? 

Spanien har en varieret økonomi, som på 
alle områder bør stimuleres, men især bør 
man lægge vægt på de fornyende, dynami
ske formler, som muliggør forsøg inden for 

44 



det private initiativ, idet de begunstiger de 
selverhvervende, skabelsen af mindre virk
somheder, som tilbyder specielle produkter, 
etc. 

Derfor mener vi, at listen over de primære 
økonomiske aktiviteter ikke bør være ensi
dig, men tværtimod åben over for borger
nes initiativ og muligheder. Som eksempel 
kan nævnes følgende: 
Landbrugs- og fødevareindustrien 
Turisme 
Landbrugets mekanisering 
Intensiv høst og vanding 
Industridesign 
Konstruktion og offentlig bebyggelse 
Kemisk industri, behandling af nye materia
ler 
Virksomhedsteknik 
Alternativ energi, (solenergi), energibespa
relse og opbevaring, bioenergi 
Håndværkere 
Kvalitetskontrol 
Elektronik, EDB 
Kommunikation 
Pneumatisk og hydraulisk automatisering 
Industrifrysning og klimatisering 

Hvordan kan man opmuntre uddannelsen i 
de store virksomheder, men især også i de 
små og mellemstore, som er så karakte
ristiske i Spaniens industri, og hvor de 
faglige organisationer traditionelt er mindre 
forekommende? 

Overenskomsten mellem arbejdsmarkedets 
parter er efter vores mening den ideelle vej 
til at definere uddannelsesaktiviteter og 
politik inden for virksomhederne. 

Med dette formål for øje er det nødvendigt 
at legalisere arbejdstagernes ret til efterud
dannelse, hvilket imødekommer behovet 
for forbedring af kvalifikationerne, et høje
re erhvervsniveau mellem arbejdstagerne og 
en forhøjelse af virksomhedsproduktionen 
og konkurrencen. 

Hvad angår fortsat uddannelse: På hvilken 
måde bidrager Deres organisation til at 
opmuntre arbejdstagernes medvirken på 
dette område? (Betalt frihed til uddannelse, 
anerkendelse af beviser etc.). 

Ved at erkende retten til fortsat uddannelse 
og dermed retten til regelmæssig betalt 

frihed til uddannelse under hver enkelt 
virksomheds samarbejdsforhandlinger. 
Formålet hermed er mindst at opnå, at 
overenskomsterne 140— 142 i den Interna
tionale Arbejdsorganisation, og disses be
stemmelser 148- 150 (underskrevne af Spa
nien, men endnu ikke taget i brug), øjeblik
keligt bliver sat i kraft. 

Hvad angår anerkendelsen af beviser og 
diplomer, så godtager man kun de akade
miske, og ikke uddannelsesbeviser udstedt 
af INEM (det nationale arbejdskontor), 
eller andre institutioner. Dette udviser en 
ringe anerkendelse af denne slags beviser. 

Disse har behov for en større social aner
kendelse, som vi mener bør baseres på 
kvaliteten, som denne form for uddannelse i 
fremtiden kan udvise. 

Spaniens indtræden i Det europæiske Fæl
lesskab tilskynder til en ekspansion inden 
for visse sektorer, men inden for visse andre 
bliver konkurrencen gjort mere sårbar. 
Hvilket syn har Deres organisation på 
omskoling? 

Forudser arbejdsmarkedets parter dette i 
deres overenskomster? 
Dette er en proces, som vi har påbegyndt for 
nylig, og vi mener, at den bør uddybes og 
udvikles således, at samtlige arbejdstagere 
og virksomheder har mulighed for at opnå 
den forbedring, aktualisering og omsko
ling, som er nødvendig for deres aktivitets 
tilpasning, vækst og vedligeholdelse. 

Samarbejdet med de faglige organisationer 
fra de andre medlemsstater (af EF) er en 
kilde til udveksling af erfaringer og ideer. 
Hvad mener De? Hvilke forventninger stil
ler De til dette nye samarbejde? 
Med vor tids indviklede situationer er det 
svært at overføre, eller simpelt hen sidestil
le, erfaringer fra et land til et andet pga. de 
store forskelle, som eksisterer mellem dis
se. 

Imidlertid er demokratiet, integrationen og 
moderniseringen noget forholdsvist nyt i 
Spaniens historie, og vi håber at kunne 
indsnævre samarbejdet og in situ lære de 
erfaringer at kende, som har hjulpet med til 
løsningen af vore naboers problemer. 

Vi håber at kunne opretholde et fortsat 
samarbejde, med en direkte overvågeise af 
de forskellige situationer, og tilbyde vores 

Andel mænd og kvinder af den samlede befolkning og 
andel af over 14-årige og af de erhvervsaktive 

Andel arbejdsløse af erhvervsaktive mænd og kvinder 
Kvinder" 

Andel unge indtil 24 ar af mandlige og kvindelige arbejds
løse 

Kvinder 

støtte og faste samarbejde inden for alle de 
initiativer, som muliggør en udligning af 
forskellene, og som tilbyder arbejdstagerne 
de rigtige instrumenter til forhøjelsen af 
deres levestandard og til opbygningen af et 
demokratisk samfund. 
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Interview med 
Marcelino Camacho 

De faglærte arbejdere spiller en væsentlig 

rolle for de spanske virksomheders konkur

rencedygtighed og moderniseringsproces. 

I denne sammenhæng har erhvervsuddan

nelsen en meget væsentlig rolle. Hvilken 

holdning indtager Deres fagforening stillet 

over for denne situation? 

Som indledning må det understreges, at i et 

land som vort, med tre millioner arbejdslø

se, en igangværende omstillingsproces og et 

i sammenligning med ethvert andet vestligt 

land beskedent niveau for erhvervsuddan

nelse, burde denne type uddannelse spille en 

afgørende rolle. 

I denne sammenhæng bør udarbejdelsen af 

enhver landsdækkende plan for erhvervs

uddannelse ikke kun foretages af regering 

og administration, men arbejdsgiverorgani

sationerne og fagforeningerne bør også tage 

aktiv del i denne proces. 

Som følge deraf finder vi, at man bør følge 

nedenstående arbejdsplan for at tilfredsstil

le de krav, der må stilles til uddannelse af 

den spanske arbejderklasse: 

■ Fastlæggelse af behovene pr. sektor og 

på lokalt plan således at man i hvert af de 

selvstyrende områder får aktiv deltagelse af 

de tre involverede parter: statsadministra

tion, arbejdsgivere og fagforeninger. 

■ Sammenfatning af disse behov på 

landsplan og fastlæggelse af prioriteter på 

regional og landsplan. I denne forbindelse 

må man hele tiden holde sig det generelle 

perspektiv for øje, samt at der bør skabes 

arbejdspladser og at de arbejdspladser, der i 

generalsekretær for sammen

slutningen af fagforeninger un

der Comisiones Obreras 

(CC.OO.) 

dag er truet af de stadige industrielle omstil

lingsprocesser, bevares. 

■ Alle uddannelsesplaner må tage højde 

for, at over 50 °7o af den registrerede ledig

hed i Spanien (og dette tal er væsentligt 

større i virkeligheden) er ungdomsarbejds

løshed. Det vil derfor være nødvendigt at 

tilrettelægge erhvervsuddannelsesprogram

mer med en modulopbygget struktur, som 

tillader, at alle kurser supplerer hinanden og 

som er tilpasset de erhvervskrav, som den 

teknologiske udvikling pålægger arbejdsbe

grebet. 

Imidlertid har man fra statsforvaltningen 

og den nuværende spanske regerings side 

stort set set bort fra disse forudsætninger, 

eftersom en statslig uddannelsesplan netop 

er blevet vedtaget uden deltagelse fra 

arbejdsgiver eller fagforeningsside. Som 

følge heraf vil de knap 38 mia PTA, der er 

bevilget til planen ikke kunne udnyttes på 

grund af af den improviserede, forhastede 

og virkelighedsfjerne holdning, planen ind

tager til de faglige krav. 

Generelt set bærer planen overalt præg af 

improvisation. Ikke alene har arbejdsmar

kedets parter ikke været inddraget i udar

bejdelsen, men der er heller ikke i forbere

delserne til iværksættelsen af planen taget 

højde for, at så elementære ting som f.eks. 

de nedennævnte var i orden: 

■ Egnede fysiske rammer og undervis

ningsmateriel til iværksættelsen. 

■ Udarbejdelse af undervisningsprogram

mer med relation til den nye teknologiske 

virkelighed. 

■ Sammenhængende handlingsprogram

mer. 

■ Uddannelses og omskolingsprogram

mer for det personale, der har fået til 

opgave at iværksætte planen. 

Overfor denne situation har den spanske 

sammenlutning af kommunistiske fagfore

ninger tilbudt et konkret samarbejde på alle 

niveauer sammen med positiv kritik til 

forbedring og iværksættelse af denne 

plan. 

Hvilken holdning har Deres fagforening 

stillet over for de uddannelses og arbejds

mæssige problemer, den generelle indførel

se af ny teknologi medfører, og som også 

kan fremkalde en ny organisationsform på 

arbejdsmarkedet? 

Har De en generel stillingtagen om arbej

dernes deltagelse i virksomhedernes tilrette

læggelse af arbejdet? I bekræftende fald 

bedes De angive Deres holdning over for 

uddannelsesproblemerne. 

Vor fagforening indtager en åben og for

ventningsfuld holdning til den teknologiske 

udvikling, selvom virkningerne af udvik

lingen er væsentligt afhængige af den poli

tik, der på nationalt plan føres i denne 

forbindelse, af den konkrete måde, den ny 

teknologi indføres på i de enkelte firmaer 

samt landets økonomi generelt. 

I den kapitalistiske verden må man være 

opmærksom på, at de teknologiske landvin

dinger foretages i takt med de lønsomheds

muligheder, de tilbyder ejerne af produk
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tionsmidlerne, og at produktion, tilrette

læggelse og sågar hvilke typer af teknologi, 

der udvikles, afhænger heraf. Således er de 

teknologiske landvindinger på området for 

social velfærd langt mindre udviklede. 

Generelt synes det som om anvendelsen af 

ny teknologi fører til en nedlæggelse af 

arbejdspladser på produktions og admini

strationsniveau, og man ser en klar tendens 

mod at arbejdets tyngdepunkt flyttes mod 

faglærte arbedjere og teknikere. 

Som følge deraf er det efter vor opfattelse 

nødvendigt, at der bliver forhandlet om 

tempoet for indførelse af den ny teknologi, 

og at der iværksættes supplerende foran

staltninger til nedsættelse af arbejdstiden og 

til forbedring af situationen for de ledige. 

Som følge deraf forsvarer denne fagfore

ning nødvendigheden af, at der opnås afta

ler mellem arbejdsgivere og tagere i lighed 

med hvad der er tilfældet i andre lande. 

Hvilke sektorer har høj prioritet for den 

økonomiske udvikling i Deres land? 

Har De taget skridt til en forbedring af 

uddannelsesmulighederne inden for disse 

sektorer? 

Der er her ikke blot tale om at lave en liste 

over »sektorer med fremtid«, men om at 

gøre noget ved den alvorlige afhængighed, 

den spanske økonomi lider under i forbin

delse med strategiske produkter, som vi 

konstant må importere: Teknologi, varige 

forbrugsgoder, korn og foderstoffer for 

blot at nævne et udsnit. Endvidere om at 

styrke de sektorer, hvor Spanien står for

holdsvis stærkt pga. naturlige ressourcer 

eller vor økonomiske struktur. 

I udvælgelsen af »sektorer med fremtid« 

må man gå fra blot at konstatere deres 

eksistens til at fremsætte forslag til en aktiv 

udviklingspolitik for disse sektorer. Denne 

udvælgelse bør baseres på et grundigt stu

dium af den økonomiske virkelighed. Hvis 

man som i hvidbogen om industripolitikken 

agter at erklære f.eks. våbenindustri og 

mikroelektroniksektorerne for fremtidens 

prioriterede sektorer, må man gå ud fra at 

Spanien er konkurrencedygtig på områder 

for højteknologi og avanceret teknologisk 

udvikling, som næsten udelukkende beher

skes af de store militærmagter og de multi

nationale firmaer. 

For at undgå alle disse problemer foreslår 

vi, at der iværksættes en demokratisk og 

gradvis planlægningsproces, som fokuserer 

alle initiativer på teknologiområdet på de 

sektorer, der er af grundlæggende sam

fundsmæssig interesse og som har med 

udvikling af »grundteknologi« at gøre, dvs. 

områder, hvor grundprincipperne for den 

anvendte teknologi er velkendte og hvor 

Spanien kan gøre selvstændige fremskridt 

uden at blive yderligere afhængig af de 

multinationale koncerner. Det foranståen

de må ikke forstås som at vi på nogen måde 

afviser den ny teknologi. Vi forsvarer tvært

imod en realistisk synsvinkel på dette pro

blem, og derfor bør det spanske samfund 

anstrenge sig for at tilpasse sig industrilan

denes teknologi. 

Det er i hele denne proces væsentligt, at den 

offentlige sektor spiller en aktiv hovedrolle, 

såvel i kanalisering og vejledning af produk

tionsinvesteringerne som i rollen som koor

dinator for erhvervsuddannelsen på lands

plan. 

Imidlertid varetager den spanske regering 

ikke disse opgaver med den vilje og handle

kraft, som problemets alvorlighed kræver. 

Som eksempel må det være tilstrækkeligt at 

nævne, at der er gået mere end et år siden 

regeringen lovede at oprette et erhvervsud

dannelsesråd, i hvilket alle arbejdsmarke

dets parter skulle være repræsenteret. 

Hvordan kan man forstærke og udvikle 

uddannelsen på arbejdspladserne, dels på 

de store virksomheder, men frem for alt på 

de små og mellemstore virksomheder, som 

har stor samfundsmæssig vægt i Spanien og 

hvor der traditionelt er en mindre udpræget 

fagforeningsdeltagelse? 

På virksomheds og sektorplan kæmper 

CC.OO. for nødvendigheden af, at der 

indgås teknologiaftaler mellem arbejdsgive

re og arbejdstagere, som bør omfatte føl

gende punkter: 

■ En tilstrækkelig förhandsinformation 

om den ny teknologi, der agtes indført. 

■ Garanti for, at den ny teknologi ikke vil 

medføre afskedigelser. 

■ Nedsættelse af arbejdstiden. 

■ Forhandlinger om omskoling af arbej

derne og et nyt mønster for ledelse og 

fordeling af arbejdet. 

■ Tilstrækkelige uddannelsesplaner til at 

tilpasse det eksisterende personale til den ny 

teknologi. 

■ Forbud mod anvendelse af dataoplys

ninger til kontrolformål og til forhold, der 

ligger uden for arbejdet. 

■ Bestemmelser vedrørende anvendelsen 

af det økonomiske udbytte af produktivi

tetsforøgelsen. 

Hvad gør Deres fagforening for at forstær

ke medlemmernes deltagelse i uddannelser 

efter princippet »livslang uddannelse« 

(videreuddannelseskurser, anerkendelse af 

erhvervede eksamensbeviser)? 

Alderspyramide for 1981 og en fremføring til 1985 
(Alle over 75 årige er samlet i een gruppe) 
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For fagforeningerne under CC.OO. er 
begrebet »livslang uddannelse« synonymt 
med voksenuddannelse og tolkes som hele 
komplekset af organiserede uddannelses
processer, uanset indhold, niveau og meto
de, uanset, om de er formelle eller uformel
le, om de forlænger eller erstatter den 
grundlæggende undervisning, der gives på 
skoler og universiteter, som har form af 
erhvervsrelateret tillæring takket være hvil
ken personer, der af samfundet de lever i 
betragtes som voksne, udvikler deres fær
digheder, beriger deres kundskaber, for
bedrer deres tekniske elle erhvervsmæssige 
kompetence eller ændrer sigtet med den, 
samt bevirker en holdnings- og opførsels-
mæssig udvikling med det dobbelte formål 
at bevirke en integreret berigelsesproces for 
mennesket sammen med deltagelsen i en 
harmonisk og uafhængig samfundsøkono
misk og kulturel udvikling. Vi er enigemed 
de principper, der blev fremsat på 
UNESCO-konferencen i Nairobi i 1976. 

Denne definition, som går videre end den 
blotte kompensation for uddannelse af 
voksne, kan vor fagforening gå ind for, 
forudsat, at man for et klassesamfund som 
det spanskes vedkommende erkender, at 
den sidste del af ovenstående definition får 
større betydning og omfang, fordi vi ikke 
blot begrænser os til at tage del i alle 
samfundsøkonomiske og kulturelle udvik
lingsprocesser, men at vi stræber efter, at 
det bliver vi arbejdere, der selv bliver initia
tivtagere til strukturelle ændringer i disse 
udviklingsprocesser. 

Vi er i denne fagforening gået ud fra dette 
princip, og har påbegyndt en intern vide
reuddannelse af vore medlemmer efter den 
uformelle undervisningsmethode, hvilket 
betyder, at vi ikke officielt anerkender 
erhvervede eksamensbeviser, diplomer eller 
akademiske uddannelser. 

Inden for visse fagforbund har man, sam
men med statsinstitutioner, indledt en fag-
og erhvervsuddannelsesproces. Det er end

nu for tidligt at udtale sig om dette meget 
nye og ufærdige initiativ, især fordi man 
ikke kan sammenligne de opnåede resulta
ter med noget tidligere kendt. 

Vi arbejder endvidere på muligheden for at 
indlægge et typisk fagforeningsorienteret 
uddannelsesforløb i Det europæiske Råds 
niende projekt om voksenuddannelse og 
fælles udvikling. 

Til slut vil vi gerne gøre opmærksom på 
nødvendigheden af, at ethvert uddannelses
projekt råder over tilstrækkelige midler og 
infrastruktur til at sikre uddannelsens kva
litet. Den spanske regerings vedholdende 
forsinkelser i udbetalingen af den opspare
de formule lægger meget væsentlige hind
ringer i vejen for mulighederne for at 
udvikle uddannelsesplaner, da vi ikke råder 
over sådanne midler. 

Spaniens medlemskab af De europæiske 
Fællesskaber vil fremkalde en udvikling 
inden for visse sektorer, men også påføre 
sårbare sektorer ny konkurrence. Hvad er 
Deres fagforenings indstilling til omsko-
lingsforanstaltningerne? Er der forudset 
indgået paritetiske overenskomster i den 
forbindelse? 
Det er vor opfattelse, at Spaniens EF-med-
lemsskab vil kræve ændringer af et sådant 
omfang, at det kun med deltagelse af alle 
samfundsmæssige og politiske kræfter i 
udviklingen af aftalerne vil være muligt at 
finde en retfærdig løsning på de negative 
virkninger, medlemsskabet vil have på visse 
sektorer. For vort vedkommende skal ram
merne for deltagelsen findes i det økono
miske og sociale planlægningsråd, som er 
anført i den spanske forfatning. 

Dialogen med fagforeninger i andre med
lemsstater anses for at være en kilde til 
udveksling af erfaringer og idéer. Hvad er 
Deres indstilling hertil, og hvad forventer 
De Dem af Deres nye samtalepartnere? 

Vi har i øjeblikket venlige og solidariske 
forbindelser med næsten alle landsfagfore-
ninger i Fællesskabets medlemsstater. 

Disse forbindelser udmønter sig i besøg, der 
som regel gengældes. Vi deltager i hinan
dens kongresser. Forbindelserne strækker 
sig til fagforbundsplanet og i visse tilfælde 
også til de regionale fagforeninger. 

På disse møder, på den internationale arbej
derkongres og i andre internationale sam
menhænge, såvel som i forhandlinger med 
fagforeningerne i de multinationale virk
somheder finder der en udveksling af 
erfaringer og dialog sted. 

Ud over disse forbindelser eksisterer der 
også en stadig udveksling af forskellige 
dokumenter. 

Vi finder, at udvidelsen af Fællesskaberne 
og den deraf følgende deltagelse i de kon
sulterende organer betyder en styrkelse af 
den faglige enhed og åbner nye veje, som 
ikke kun intensiverer dialogen og udveks
lingen af erfaringer, men som også vil 
udvikle de bi- og multilaterale forhold i 
form af forslag og initiativer fra gruppen af 
fagforeninger, først og fremmest inden for 
rammerne af Fællesskaberne, men også 
over for tredjelande, herunder især landene 
i den tredje verden. 

Det er vort håb, at den faglige enhed vil 
befæste sig stadig stærkere og føre til en 
forenet kamp, der som mål har opbyggelsen 
af et Europa for folket og for arbejderne. Et 
Europa, der er uafhængigt af de militære 
blokdannelser, som er i stand til at fastslå 
sin nationale identitet og deltage aktivt og 
karakterfast i opbyggelsen af en ny øko
nomisk verdensorden, i hvilken Den 
europæiske faglige Samarbejdsorganisa
tion, stadig mere pluralistisk og demokra
tisk, kan optage alle de, der som vi har 
anmodet om optagelse, og derigennem 
udgøre et solidt fundament for samfun
det. 
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Interview med 
José Maria Cuevas 
Salvador 
Formand for den spanske 
arbejdsgiverforening 

Arbejdsstyrkens kvalitative sammensæt

ning spiller en væsentlig rolle for virksom

hedernes konkurrenceevne og den indu

strielle moderniseringsproces i Spanien. 

Hvilke skridt har de faglige organisationer 

på arbejdsgiverside i Spanien taget for at 

kunne deltage i denne moderniserings

proces, og hvad har specielt de spanske 

virksomheder gjort for at tage de nye tek

nologiske udfordringer op? 

Den spanske sammenslutning af arbejds

giverorganisationer, CEOE, har som ét af 

sine væsentligste mål siden stiftelsen haft 

etableringen af en virkelig erhvervsuddan

nelsespolitik, som følger med tiden og til

passer sig arbejdsmarkedets krav og de 

nyeste teknologiske landvindinger. 

I denne forbindelse kan vi specielt fremhæ

ve de konkrete aftaler, der er indgået med 

hhv. arbejds og socialministerierne og 

undervisningsministeriet med henblik på at 

fremme de unges indslusning på arbejds

markedet ved oprettelse af kombinerede 

ansættelses og uddannelseskontrakter. I 

denne sammenhæng arrangeres der også 

praktiske uddannelsesforløb på virksomhe

derne for eleverne under erhvervsuddan

nelsen. 

Selv om det ikke, som man kunne ønsket, er 

blevet en systematisk praksis, iværksattes 

der i 1984 en undersøgelse om erhvervsud

dannelsernes stilling i Spanien og om den 

værdi, uddannelserne under INEM (Ar

bejdsformidlingen) har for virksomhederne 

og arbejdsgiverorganisationerne. 

På regionalt plan har arbejdsgiverorganisa

tionerne indgået et antal aftaler af samme 

art som de tidligere anførte og har endvidere 

udført en række undersøgelser om situatio

nen inden for visse samfundsøkonomiske 

nøgleområder. 

Arbejdsgiverorganisationernes positive 

indstilling til indslusning og faglig vide

reuddannelse har givet sig udtryk i en 

positiv udvikling. Der var således i 1982 i alt 

28 434 praktik og lærekontrakter, hvor

imod tallet i de første 8 måneder af 1985 er 

98 456. Vi forventer således et positivt 

resultat for 1985, der sikkert vil have betyd

ning for en nedsættelse af ungdomsar

bejdsløsheden, ligesom det også vil bidrage 

til, at personalets gennemsnitsalder reduce

res samt give større effektivitet og produk

tivitet igennem en mere sammenhængende 

uddannelse. Disse faktorer er af stor betyd

ning for de spanske virksomheders trivsel. 

Den politik, arbejdsgiverorganisationerne i 

årevis har ført i forsvar for denne type 

kontrakter, er således ved at bære frugt, og 

der opnås nu vigtige resultater. Men før vi 

har kunnet nå så langt, har vi mødt megen 

modstand fra statsforvaltningens og fag

foreningernes side. En vedholdende indsats 

fra arbejdsgiverside og de klare beviser på 

den arbejdsmæssige effektivitet, disse an

sættelsesformer giver, er endt med at blive 

positivt modtaget i lovgivningen. Således er 

den spanske arbejdslovgivnings paragraf 11 

blevet ændret ved lov nr. 32 af 1984, som 

igen på dette område er udviklet ved 

kongeligt dekret nr. 1992 af 31. oktober 

1984. 

Arbejdsgiverorganisationerne foreslog lige

ledes under forhandlingerne forud for ind

gåelsen af den økonomiske og sociale aftale 

i oktober 1984 erhvervsuddannelserne som 

et specielt interessant emne i forbindelse 

med fremme af beskæftigelsen og en for

bedring af arbejdsmarkedet. 

I paragraf 16 af denne aftale hedder det 

uden omsvøb, at én af grundene til den 

utilfredsstillende tilstand på det spanske 

arbejdsmarked skyldes erhvervsuddannel

sernes manglende forbindelse med de reelle 

krav til arbejdskraften. 

De spanske arbejdsgiverorganisationer af

holdt i november 1985 den første landsdæk

kende kongres, og én af rapporterne, der 

blev drøftet, havde titlen »Erhvervsuddan

nelse«. 

Vi kan fra rapporten citere følgende som 

orientering: 

Generelle mål: 

■ Fremme af en erhvervsuddannelse, der 

kan tilfredsstille virksomhedernes behov 

for arbejdskraft på kort og mellemlang sigt, 

stimulere beskæftigelsen og øge mobiliteten 

på arbejdsmarkedet. 

■ Intensivere og støtte virksomhedsud
dannelsen. 

■ Begunstige de unges indslusning på 

arbejdsmarkedet. 
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■ Ajourføring af uddannelserne for at 

kunne tage de nye teknologiske udfordrin

ger op. 

■ Livslang uddannelse på virksomhederne 

for at kunne forbedre produktiviteten og 

for at leve op til de krav, de fælles rammer 

stiller til konkurrenceevnen. 

■ Generelle overvejelser om den fremtidi

ge strategi fra arbejdsgiverside inden for 

dette område, hvor det private initiativ skal 

spille en større rolle i erhvervsuddannelsen 

og læreprocesserne. 

Konkrete foranstaltninger: 

■ Nøje samordning af indholdet i uddan

nelsespolitikken og beskæftigelsespolitik

ken samt de krav, den nye teknologi og 

markedet generelt afstedkommer. 

■ Et helhedssyn på erhvervsuddannelser

ne, såvel på som uden for virksomhederne, 

samt en koordination af de administrative 

kompetencer og ressourcer igennem et 

landsdækkende erhvervsuddannelsespro

gram udarbejdet med aktiv deltagelse fra 

arbejdsgiverorganisationernes side. 

■ Løbende konstatering af de uddannel

sesmæssige krav via systematiske under

søgelser udført i samarbejde med 

arbejdsgiverorganisationerne for derigen

nem at kunne tilrettelægge grund og er

hvervsuddannelserne med speciel hensyn

tagen til omstændigheder og perspektiver i 

forbindelse med anvendelsen af ny tek

nologi. 

■ Iværksættelse af en plan til permanent 

uddannelse på virksomhederne og til frem

me af igangsættelse af egen virksomhed 

med specielt sigte på énmandsvirksomheder 

og småhåndværkere. Arbejdsgiverorgani

sationernes planer vil effektivt medvirke til 

at genoprette beskæftigelsen i håndværks

virksomhederne, hvis de kan få samarbejde 

og støtte fra de relevante offentlige myndig

heders side. 

■ Fremme af virksomhedsbaseret uddan

nelse igennem praktik og uddannelseskon

trakter som middel til at indsluse de unge på 

arbejdsmarkedet. 

■ Omstrukturering af lærlingeuddannel

sen med et passende aflønningssystem og 

med hovedsigte på de små virksomheder og 

håndværksvirksomhederne. 

■ En grundlæggende nyorientering af 

politikken på erhvervsuddannelses og 

omskolingsområdet med henblik på opnåel

sen af følgende: 

■ Mindre bureaukrati, større forbindelse 

med virkeligheden, bedre strukturering 

samt større nytteeffekt over for virksom

hedernes krav. 

■ Åbne for nye uddannelsesmuligheder, 

især for unge samt inden for specielle 

erhvervssektorer, som f.eks. småhåndvær

kere. 

■ Forbedring af arbejdskraftens bevæge

lighed. 

■ Offentlige myndigheders uddannelses

programmer bør som grundlæggende for

udsætninger bidrage til at bevare arbejds

markedets helhed og undgå fejlkoordina

tioner og dobbeltudgifter. Heraf opstår 

nødvendigheden af en virkelig effektiv 

landsdækkende erhvervsuddannelsesplan, 

som råder over tilstrækkelig finansiering til, 

at den kan nå realistik fastsatte mål. 

■ En reel uddannelse af uddannere. 

■ En genvurdering af erhvervsuddannel

sernes finansiering, sådan at arbejdsgiver

nes initiativer på dette område anerkendes 

og stimuleres. 

■ Fremme af de virksomheds og arbejds

giverorganisationsarrangerede uddannel

sesaktiviteter igennem samarbejdsaftaler 

med de forskellige kompetente offentlige 

institutioner og myndigheder. 

■ Optimering af de spanske ressourcer 

inden for erhvervsuddannelse og oriente

ring samt fremme af de muligheder, der 

åbner sig med Spaniens indtræden i 

Det epropæiske Fællesskab (Socialfonden, 

CEDEFOP etc.). 

■ Uddannelsespolitikken bør også omfat

te lederuddannelse og udvikling, som kræ

ves på grund af den tilpasningsproces, der 

finder sted i forbindelse med vor tiltræden 

af EF, og på grund nødvendigheden af af 

fremme lysten til at starte egen virksom

hed. 

■ Private uddannelsesinstitutioner o.1. bør 

atter behandles som virksomheder, og i 

denne forbindelse er det nødvendigt at 

etablere betingelserne for, at denne sektor 

vil være levedygtig på kort, mellemlang og 

lang sigt. 

For at denne levedygtighed kan sikres, vil 

det være nødvendigt så hurtigt som muligt 

at gennemføre en landsdækkende plan til 

ændring af den meget vanskelige situation, 

der er opstået på grund af at bl.a. admini

strative tilladelser kun er foreløbige, 

anlægspolitikken i forbindelse med opret

telse af nye uddannelsescentre og manglen 

på fornyelse inden for den teknologiske 

undervisning for på denne måde at sikre den 

forfatningsmæssige ret til frit undervis

ningsvalg. 

Hvorledes kan man efter Deres mening 

fremme virksomhedernes uddannelsesakti

viteter i Spanien, både på de store virksom

heder og på de små og mellemstore virk
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somheder, der er et karakteristisk træk i det 

spanske erhvervsliv? 

Hvordan er arbejdsgiverorganisationernes 

stilling på uddannelsesområdet, hvilke 

ansvarsområder vil man påtage sig, og 

hvilke forholdsregler forudser man at 

tage? 

Virksomhedernes uddannelsesaktiviteter vil 

kunne fremmes ved at føre en politik på 

området, der genspejler konklusionerne fra 

vor første arbejdsgiverkongres, som er 

anført ovenfor. 

På uddannelsesområdet indtager arbejds

givernes faglige organisationer en dynamisk 

og positiv holding, idet vi ikke blot påpeger 

mangler og ineffektivitet, men også foreslår 

konkrete løsningsmodeller og tilbyder vort 

samarbejde for at opnå resultater, der vil 

være til stor gavn for uddannelsespolitik

ken. Vi forudser at iværksætte de foran

staltninger, der er anført i konklusionerne 

fra kongressen. 

Hvilke skridt tager virksomhederne for at 

fremme videreuddannelse (livslang uddan

nelse)? 

Det er vor opfattelse, at erhvervsuddannel

ser ikke blot kræves af ledige og personer 

uden forudgående tilknytning til arbejds

markedet, men at alle, som føler, at deres 

kundskaber er utilstrækkelige eller utids

svarende, er interesseret i videreuddannelse 

for at kunne opfylde de krav, der stilles ved 

besættelsen af nye arbejdspladser, eller som 

kan opstå ved indførelsen af mere avan

cerede teknologiske processer. 

De spanske virksomheder udfolder store 

anstrengelser på dette område, især inden 

for de sektorer, hvor den teknologiske 

udvikling er mest intens, men også på grund 

af de krav, der opstår som følge af den 

teknologiske omstillingsprocesser inden for 

visse basisområder. 

Hvilke sektorer er højest prioriteret inden 

for udviklingen af den spanske økonomi, og 

hvilke kvalifikationer bør arbejdskraften 

derfor først tilegne sig? 

Inden for erhvervsuddannelserne er det ikke 

muligt hverken at improvisere sig frem eller 

at forblive på et generelt plan. Derfor 

iværksatte sammenslutningen af faglige 

organisationer på arbejdsgiverside CEOE 

sammen med arbejdsformidlingen INEM i 

1984 en omfattende undersøgelse blandt 

alle arbejdsgiverorganisationer for at 

etablere behovet for erhvervsuddannelser i 

Spanien. 

Vi finder, at undersøgelsen afslørede de 

væsentligste mangler og fejl, men vi er klar 

over, at dette arbejde må videreføres, og at 

undersøgelserne systematisk bør gøres mere 

grundige. 

77/ trods for, at det var vor første erfaring 

med en sådan undersøgelse, finder vi, at vi 

nåede de væsentligste af de mål, der var 

forudset. Undersøgelsens konklusioner 

søgte at forbinde uddannelsespolitikken 

med den aktuelle situation, med fremtids

udsigterne for arbejdsstyrken og uddannel

seskapaciteten på virksomhederne. Under

søgelsen oplyste også om arbejdsgivernes 

syn på den erhvervsuddannelse, der tilbydes 

af arbejdsformidlingen samt om fordelene 

ved uddannelseskontrakter, herunder især 

effektivitet, lønsomhed og bedre tilpasning 

til arbejdsopgaverne. 

På den anden side set bekræftede under

søgelsen også, at virksomhedernes uddan

nelsesbehov på kort sigt koncentrerer sig 

om omskoling, videreuddannelse samt i 

tilfælde af strukturelle ændringer grund

uddannelse, hvorimod kravene på mellem

lang sigt mere retter sig imod den type faglig 

videreuddannelse, som den nye teknologis 

indførelse kræver. 

Hvad angår specielle uddannelsesbehov, 

angiver undersøgelsen bl.a. elteknik, elek

tronik, virksomhedsadministration og in

formatik som områder, der bør prioriteres 

højt. 

En af den personalekategorier, hvor uddan

nelsesbehovet er størst er medarbejdere til 

personaleledelse og lederudvikling i private 

virksomheder. 

Undersøgelsens resultater er sammenfal

dende med en anden undersøgelse, som 

Arbejdsformidlingen foretog i 1985 om 

beskæftigelses og erhvervsuddannelsesbe

hovet. 

Undersøgelsen understreger som konklu

sion, at Arbejdsministeriet via Arbejdsfor

midlingen burde fremme støtte til virksom

hederne i forbindelse med erhvervsuddan

nelsen på tre områder: 

■ Styrke uddannelsescentrene. 

■ Lette de administrative procedurer i 

forbindelse med ydelse af støtte til uddan

nelse på virksomhederne. 

■ Gennemføre en fornyelse af de uddan

nelser, der tilbydes af Arbejdsformidlingen 

og tilpasse dem virksomhedernes behov. 

De virksomheder, der har medvirket i 

undersøgelsen, anslår antallet af medarbej

dere, der har behov for én eller anden form 

for uddannelse, til 67 966, og selv om 

størstedelen af den påkrævede uddannelse 

skal iværksættes på mellemlang sigt, anslås 

det, at 26 830 medarbejdere bør videreud

dannes inden for en frist på et år, og at 2/3 af 

disse behøver videreuddannelse inden for 

deres eget fag. 

De stillingsgrupper, der har det største 

behov for uddannelse er specialarbejder

ne, fulgt af de administrative medarbejdere 

og mellemlederne. 

Uddannelsespolitikken bør også omfatte 

lederuddannelser og udvikling, som kræ

ves på grund af den tilpasningsproces, der 

opstår i forbindelse med Spaniens tiltrædel

se af Det europæiske Fællesskab samt end

videre grundet behovet for at fremme lysten 

til at starte egen virksomhed. 

Endelig er det på mere generelt plan nød

vendigt at foretage en løbende konstatering 

af de uddannelsesmæssige krav via systema

tiske undersøgelser udført i samarbejde 

med de faglige organisationer på arbejds

giverside for derigennem at kunne tilrette

lægge grund og erhvervsuddannelserne 

med speciel hensyntagen til de specielle 

forhold og fremtidige perspektiver, som 

anvendelsen af ny teknologi afstedkom

mer. 

Hvordan kan man opnå en bedre sammen

hæng mellem uddannelserne, arbejdsmar

kedet og økonomien i almindelighed, og 

hvordan kan dette samarbejde effektivise

res? 

Den manglende forbindelse mellem det 

spanske uddannelsessystem, erhvervsud

dannelserne, arbejdsmarkedet og økono

mien er én af de væsentligste årsager til de 

beskæftigelsesproblemer, som i særlig høj 

grad påvirker de unge. 

I uddannelsespolitisk sammenhæng er det 

væsentligt, at de ansvarlige holder sig disse 

kendsgerninger for øje, både hvad angår 

universitetsuddannelserne som mellemud

dannelserne. 

Sammenslutningen af faglige organisatio

ner på arbejdsgiversiden har, for at råde 

bod på følgerne af denne manglende sam

menhæng, ved gentagne lejligheder påpeget 

nødvendigheden af, at alle sektorer, der 

påvirkes af uddannelsespolitikken får reelle 

muligheder for deltagelse. Vi har fremsat 

forslag til planlægnings og samarbejdskri

terier og vil gerne fremhæve følgende: 

■ En generel tilrettelæggelse af undervis

ningen, som angiver alle nye uddannelses

pladser på samtlige uddannelsestrin. Denne 

tilrettelæggelse bør respektere det private 

initiativ og tage specielt hensyn til proble

merne i landdistrikterne. 
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■ En så nøjagtig som mulig udregning af 

de reele udgifter pr. uddannelsesplads, for 

at dette tal kan anvendes som grundindeks 

til at kalkulere uddannelsernes finansie

ring. 

■ Det er i denne forbindelse bydende 

nødvendigt, at der iværksættes et lands

dækkende erhvervsuddannelsesprogram, 

der inkluderer et tæt samspil mellem ud

dannelse og arbejde, og som tillader en 

optimal udnyttelse af alle nuværende og 

fremtidige ressourcer på en sammenhæn

gende måde fra de relevante offentlige 

myndigheders side. Det vil være meget 

vigtigt, at der etableres permanente og 

smidige samarbejdsforbindelser mellem 

uddannelsesmyndighederne og arbejdsgi

verorganisationerne. 

■ Gennemførelse af undersøgelser vedrø

rende de beskæftigelsesmæssige fremtids

perspektiver, som tager meget stærkt hen

syn til befolkningsmæssige, økonomiske, 

kulturelle, sundhedsmæssige fakta samt til 

de unges erhvervsmæssige kvalifikationer i 

hver enkelt geografisk region for at kunne 

tilpasse uddannelsestilbudet til områdets 

specielle behov. 

På den anden side set hedder det i den 

økonomiske og sociale aftale, som blev 

indgået den 9. oktober 1984, mellem rege

ringen, sammenslutningen af faglige orga

nisationer på arbejdsgiverside CEOE, sam

menslutningen af arbejdsgiverorganisatio

ner inden for små og mellemstore virksom

heder CEPYME og fagforeningen UGT, at 

løsningen at de problemer, der eksisterer i 

forbindelse med erhvervsuddannelserne, 

såvel på som uden for virksomhederne, 

samt behovet for at øge effektiviteten af 

denne type programmer bør baseres på, at 

erhvervsuddannelserne får en tilstrækkelig 

forbindelse med de nye krav, arbejdsmarke

det stiller, på iværksættelsen af nøje under

søgelser af de uddannelsesmæssige behov i 

samarbejde med arbejdsgivernes organisa

tioner og fagforeningerne, på en samord

ning af administrative kompetenceområder 

samt på, at de økonomiske ressourcer, der 

afsættes til disse formål, fordeles og anven

des på en effektiv måde. 

Parterne i den økonomiske og sociale aftale 

nåede til den konklusion, at en systematisk 

og permanent dialog var stærkt påkrævet 

for at en nyorientering af erhvervsuddan

nelserne kunne opnås, og de etablerede 

derfor et erhvervsuddannelsesråd, med 

repræsentation af regering, arbejdstagere 

og arbejdsgivere. Rådet fik til opgave at 

udarbejde et egentligt landsdækkende pro

gram for erhvervsuddannelserne, både i og 

uden for virksomhederne samt at komme 

med forslag til en forbedret erhvervsorien

tering i skolerne og på universiteterne. 

Det falder også inden for erhvervsuddan

nelsesrådets rammer at foretage og analy

sere undersøgelser, rapporter, opinions

undersøgelser m.m., med henblik på så hur

tigt som muligt og med den påkrævede 

gennemslagskraft over for de relevante of

fentlige myndigheder at stille forslag om de 

foranstaltninger, der bør iværksættes inden 

for disse myndigheders kompetenceområ

der. 

Spaniens indtræden i EF vil utvivlsomt 

udgøre en stor udfordring for alle spanske 

virksomheder. Medlemskabet vil sikkert 

lette ekspansionen inden for visse sektorer, 

men vil samtidig også kunne stille visse 

andre sektorer over for konkurreneemæssi
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ge problemer. Hvad er Deres mening om 

denne problematik? 

Hvilke skridt kan erhvervsuddannelserne 

tage for at være rustet til denne nye situa

tion? 

Hvilken betydning får det private initiativ i 

denne sammenhæng? 

Hvordan finder De, at de spanske virksom

heder kollektivt indenfor erhvervsuddan

nelserne kan reagere på denne udford

ring? 

Den kendsgerning, at de øvrige EFmed

lemsstater siden begyndelsen af den øko

nomiske krise i 70'erne i større eller mindre 

grad har været påvirket af arbejdsløshed, 

bør ikke tjene hverken til trøst eller til, at vi i 

Spanien forsøger at ignorere, at vore pro

blemer i den forbindelse er af større 

omfang. Tre elementer karakteriserer den 

problematiske situation i Spanien: Ledig

hedsprocenten er større, der er større van

skeligheder forbundet med jobskabelse og 

.vort system er stivere opbygget. 

Ledighedsprocenten ligger således i Spanien 

på omkring 20%, hvor gennemsnittet i EF 

hidtil har ligget på omkring 11 % i gennem

snit. 

Tallene fra OECD viser en lignende forskel, 

og det er endda sådan, at Spanien har den 

højeste arbejdsløshed i OECD. 

En af de væsentligste årsager til ledigheden i 

Spanien skal ses i vore gammeldags og 

ufleksible socioøkonomiske strukturer, 

som giver sig udtryk i: 

■ Ufleksible regler vedrørende arbejde. 

■ Overdrevne bidrag til social og sund

hedsforsikringen, som ligger langt over gen

nemsnittet i EF, samt 

■ En finans og skattepolitik, der ikke blot 

er initiativhæmmende, men som virker 

direkte negativt på iværksættere, som 

ønsker at skabe økonomisk og social vel

stand. 

CEOE kom under forhandlingerne forud 

for den økonomiske og sociale aftale med 

en hel række forslag til strukturelle refor

mer, som skulle tjene til, at Spanien kan 

komme ud af denne kritiske situation. Disse 

forslag blev gjort endnu mere påtrængende 

af vor nært forestående indtræden i EF. 

Den tilpasningsproces, EFmedlemskabet 

tilbyder for at vore strukturer kan justeres 

efter de øvrige medlemsstaters, er en ene

stående lejlighed til at gøre en ende på de 

hindringer og problemer, arbejdsmarkedet i 

Spanien er plaget af. Derfor var ét af 

hovedmålene med den økonomiske og 

sociale aftale også at fremme disse ændrin

ger og tilpasningsprocesser, specielt hvad 

angår paragrafferne 13, 17 og 18 vedrøren

de social og sundhedsvæsenet og kollektiv 

afskedigelse. 

Imidlertid er der til nu kun indført enkelte 

lovændringer i forbindelse med nye ansæt

telsesformer. 

Vi mener derfor, som vi allerede har skrevet 

i en publikation om Spanien og EF og de 

kompromisser, medlemskabet betyder for 

konkurrenceevnen og fremskridtet, udgivet 

den 3. juli 1985 med titlen »España ante la 

CEE: un compromiso para la competitivi

dad y el progreso«, at der omgående bør 

iværksættes følgende tre foranstaltnin

ger: 

■ En nedsættelse af virksomhedernes 

sociale bidrag. 

■ Etablering af mere fleksible rammer for 

beskæftigelsesforhold, jf. de forslag, der 

blev forelagt regeringen den 10. april 1984 

(Paragraf 17 i den økonomiske og sociale 

aftale). 

■ Håndgribelige finansielle og skattemæs

sige støtteforanstaltninger i forbindelse 

med investering og opsparing. 

Det er af hensyn til en større produktions

mæssig effektivitet og kvalitet påkrævet, at 

en korrekt uddannet arbejdskraft er dispo

nibel, hvis uddannelse både finder sted 

inden for skolesystemet og inden for er

hvervsuddanelserne, hvor det altid vil give 

bedre beskæftigelsesmuligheder, hvis der 

benyttes systemer, der fremmer mulighe

derne for at skifte fag. 

I denne forbindelse er det absolut påkrævet, 

at man fastlægger et samspil mellem uddan

nelses og beskæftigelsespolitikken. 

Man bør ved etableringen af dette samspil 

have sig følgende principper for øje: 

■ Elevernes teoretiskteknologiske uddan

nelse bør kunne afsluttes ved at der etable

res en ny lovgivning om den ikkeer

hvervsmæssige erhvervspraktik, som vil 

kunne bringe en ende på den tvivl, der 

hersker i øjeblikket, og som fastlægger 

lovmæssige normer for de studerendes ret

lige status, der vil fremme en tilnærmelses

proces mellem uddannelse og erhvervsliv. 

■ Iværksættelse af systematiske undersø

gelser i samarbejde med de faglige organi

sationer på arbejdsgiverside om behovet for 

justeringer og ændringer i de nuværende 

erhvervsgrene og specialiteter for derigen

nem at kunne tilpasse dem til behovet for 

arbejdskraft og derigennem lette de unges 

indslusning på arbejdsmarkedet i fremti

den. 

■ En nyvurdering af hele erhvervssektoren 

i lyset af resultatet af de undersøgelser, der 

er foretaget for bedre at kunne tilpasse de 

forskellige erhvervsgrene til den udvikling 

af produktionssystemet, der forudses. 

■ For at disse ting kan få en effektiv 

virkning er det bydende nødvendigt, at 

uddannelsespolitikken koordineres med 

f.eks. industripolitikken, og politikken på 

områderne for beskæftigelsesfremme og 

erhvervsorientering. 

■ Vedtagelse af en politik om udnyttelse af 
de uddannelsesmæssige ressourcer på mel
lemlang og lang sigt, som er tilpasset de 
uddannelsesmæssige tilbud, som er define
ret som nødvendige. 

■ Koordinering af administrative kompe

tenceområder i forbindelse med arbejds

markedet og vedtagelse af de forholdsreg

ler, der skønnes passende i sammenhæng 

med lovgivningen om erhvervsfremme. I 

denne forbindelse skal man søge at opnå de 

mål, der er fastsat i denne lovgivning. 

■ Fremme af en bred samfundsmæssig 

debat om uddannelsessystemets funktion. 

Endelig er det bydende nødvendigt igen at 

fastslå kravet om en fremme af leder og 

iværksætteruddannelserne igennem en ak

tiv politik, som tager hensyn til de udford

ringer, som Spaniens EFmedlemskab med

fører og til at de unge opmuntres til at 

varetage den skabende og samfundstjenlige 

funktion, som arbejdsgiverne dagligt udfø
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Fra PPO til INEM: 
udviklingen i juridiske 
rammer, organisation 
og struktur 

Pedro Montero Lebrero 

Formålet med denne rapport er at give 

en kort historisk redegørelse for er

hvervsuddannelses og beskæftigelses

politikken i Spanien. Disse to begreber 

har igennem størstedelen af den senere 

historie været behandlet hver for sig. 

Det vil af det følgende fremgå, at dette 

forløb ikke har været en gradvis, harmo

nisk eller sammenhængende proces, 

eftersom erhvervsuddannelses og bes

kæftigelsespolitikken i de forskellige 

perioder i nyere tid har været et produkt 

dels af en nødvendig tilpasning til 

arbejdsmarkedet, dels af den sociale og 

politiske virkelighed, der har været 

fremherskende i perioden, men frem for 

alt dog af de forskellige politisk ansvar

liges opfattelse af disse begreber. 

¡rapportens anden del vil der også blive 

givet en redegørelse for vor opfattelse af 

erhvervsuddannelserne som en integre

ret del af et arbejdsformidlingsinstitut, 

og som afslutning angives vore vigtigste 

handlingsprogrammer inden for er

h versuddannelsesområdet. 

Den historiske udvikling 

Det statslige beskæftigelsesinstitut INEM 
blev oprettet ved kongeligt dekret nr. 36 af 
16. november 1978. 

PEDRO MONTERO LEBRERO 

generaldirektør for Spaniens statslige beskæftigelses
instilut INEM (Arbejdsformidlingen) under det spanske 
arbejds og socialministerium 

Fra dettte tidspunkt begyndte INEM at 

konstituere sig som et selvstændigt institut 

af administrativ karakter, og overtog en 

række funktioner, som hidtil blev varetaget 

af andre institutioner samt påtog sig nye 

funktioner i et forsøg på at oprette en spe

cialiseret organisation, der ville kunne 

opfylde det spanske samfunds behov på to 

grundlæggende områder, nemlig beskæfti

gelsen og erhvervsuddannelserne. Disse to 

områder blev igennem lang tid behandlet 

hver for sig og har som følge deraf udviklet 

specielle institutionelle mønstre. 

INEM er således på den ene side set som 

selvstændig institution meget ung (7 år), 

men på den anden side set resultatet af en 

fusionsproces af funktioner og aktiviteter, 

der før blev varetaget af andre institutioner, 

og ikke som man kunne have ønsket resul

tatet af en ny opfattelse af hvad et integreret 

arbejdsinstitut bør omfatte for at være 

aktiv på alle fronter inden for beskæftigel

sespolitikken. Denne betragtning får mere 

vægt, hvis man også betragter den yderst 

kritiske periode, i hvilken INEM blev dan

net, netop som krisen og stigningen i ar

bejdsløsheden var på sit højeste. I denne 

forbindelse bør man bemærke, at antallet af 

registrerede ledige er steget fra 600 000 i 

1978 til næsten 2,5 millioner i dag. 

En historisk redegørelse for INEMs bag

grund medfører, at man må henvise til 

udviklingen inden for beskæftigelses og 

erhvervsuddannelsespolitikken, ligesom 

man også må henvise til et ganske kompli

ceret net af institutionel kompetence på 

disse områder, hvis funktioner og indbyrdes 

forhold ikke er umiddelbart gennemskueli

ge. Endelig må man henvise til de mål, der 

igennem tiderne har været søgt opnået ved 

anvendelse af forskellige midler. 

Vi vil i det følgende tillade os at henvise til 

nedenstående faktorer i INEMs historiske 

udvikling og baggrund: 

■ Udviklingen i den spanske arbejdsfor
midling 

■ Udviklingen i de spanske erhvervsud

dannelser 

■ Den samlede udvikling på disse to områ

der siden oprettelsen af beskæftigelses og 

uddannelsestjenesten SEAF i 1975. Denne 

institution fik til opgave at varetage såvel 

oplysnings som arbejdsformidlingsopga

ver som arbejde i forbindelse med er

hvervsuddannelserne. Oprettelsen af INEM 

kommer til at fuldende denne proces tre år 

senere. 

Udviklingen i den spanske 
arbejdsformidling 

/ begyndelsen af dette århundrede begyndte 

man i Spanien at indføre en række foran

staltninger, der berørte arbejdsmarkedet og 

som var begyndelsen til en gradvis statslig 

indflydelse i arbejdsmarkedsspørgsmål. 

Der opstod en række institutioner, der i 

1921 sammensluttedes i et arbejdsministeri
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Der blev imidlertid ikke før i 1931 under 
Den anden Republik etableret nogen egent
lig offentlig arbejdsanvisning, til trods for 
den ledighed, der påvirkede visse spanske 
regioner. 

Det er interessant at bemærke, at allerede 
denne tidlige arbejdsanvisning var lands
dækkende, offentlig og gratis. Disse træk 
blev angivet i ILOs aftale 2 fra 1919, og har 
siden da udgjort grundlaget for de efterføl
gende arbejdsanvisningsinstitutioner. Den 
første arbejdsanvisning havde bl.a. til opga
ve at registrere arbejdstilbud og -ønsker, at 
offentligggøre dem samt at bringe arbejds
givere og -tagere i forbindelse med hinan
den. Endvidere at tilbyde erhvervsoriente
ring og -udvælgelse på lærlingeområdet 
samt at tage sig af tilskud og arbejdsløs
hedsunderstøttelse. 

Der fandtes endvidere et kontrolsystem med 
repræsentation af arbejdstagere, arbejdsgi
vere og ministeriets embedsmænd. 

Franco-styret kom til at betyde en væsentlig 
ændring i beskæftigelsespolitikken, og den
ne ændring lovfæstedes i arbejdsanvis
nings loven af 1943. 

Med denne lov forsvandt kontrolsystemet 
med repræsentation af arbejdsmarkedets 
tre parter, arbejdsgiverne fik fuld frihed til 
at vælge mellem de arbejdssøgende, der var 
opført på arbejdsanvisningskontorernes lis
ter, og - hvad der bliver af stor vigtighed 
for den nuværende situation - hele struk
turen af forskellige institutioners funktio
ner og kompetencer på arbejdsanvisnings
området begyndte at få en mere etableret 
karakter. Handlings- og kompetencefelter 
på beskæftigelsesområdet var endnu ikke 
blevet centraliseret, men blev tværtimod 
fordoblet, idet sammenslutningen af fag
foreninger på den ene side varetog forvalt
ningen af arbejdsanvisningen og arbejdsmi
nisteriet på den anden side også igennem 
arbejdsanvisere i ministeriets afdelinger i de 
spanske provinser varetog denne funk
tion. 

Det var kendetegnende for den politiske 
vilje på dette område, at det tog 16 år, inden 
de regler, som denne lov om arbejdsanvis
ning indeholdt, blev offentliggjort. Det 
forekommer også indlysende, at offentlig
gørelsen skete mere af politiske hensyn end 
ud fra et ønske om at skabe en effektiv 
arbejdsanvisning. Der var endvidere heller 
ikke på grund af den kritiske situation i 
tiden efter den spanske borgerkrig tale 
om noget pres fra arbejdstagernes side i 

spørgsmål vedrørende arbejdsmarkedet, li
gesom den tilbagevenden til landdistrikter
ne, der fandt sted i de år, også havde 
indflydelse på situationen. 

11961 blev en statslig arbejdsløshedsforsik
ring etableret, som i en begrænset periode 
tilbød understøttelse til de arbejdstagere, 
der var tilmeldt social- og sundhedsforsik-
r ingen. 

Den struktur med dobbeltkompetence mel
lem forskellige institutioner på beskæftigel
sesområdet, som havde udviklet sig siden 
40'erne, blev yderligere etableret i 1972, og 
til den administrative indviklethed kom 
også en finansiel indviklethed i forbindelse 
med disse institutioner, hvor der indgik 
adskillige kilder til finansieringen (bl.a. var 
den statslige fond til beskyttelse af arbejdet, 
social- og sundhedsforsikringen og finans-
lovsposter indblandet). 

Dette administrationsapparat blev, til trods 
for sin ineffektivitet, aldrig ændret. Udover 
den politiske situation var de specielle 
karakteristika ved den spanske økonomi 
medvirkende hertil, idet overskud af 
arbejdskraft blev opsuget af industrisam
fundene i det øvrige Europa. Man måtte 
vente til begyndelsen af 70'erne og specielt 
til tiden efter 1975, hvor den økonomiske 
krise forværredes og Franco-styret gik på 
retur, inden der blev rejst kritik mod hele 
dette fænomen. 

Udviklingen i de spanske 
erhvervsuddannelser 

Lige som for beskæftigelsespolitikkens ved
kommende har de økonomiske og politiske 
omstændigheder i Spanien betydet, at 
udviklingen indenfor erhvervsuddannelser
ne har fået et væsentligt andet forløb end i 
størstedelen af det øvrige Europa. 

Det er tilstrækkeligt at nævne den lang
sommelige industrialiseringsproces, virk
ningen af den kraftige statslige protektio
nisme på moderniseringen af de spanske 
firmaer eller tilstedeværelsen af rigelig og 
ikke konfliktsøgende arbejdskraft til at det 
står klart, at en sådan baggrund ikke er idéel 
for at udvikle vidtgående initiativer på 
erhvervsuddannelsesområdet. 

/ begyndelsen af dette århundrede så man 
enkelte forsøg af mindre betydning, som 
f.eks. elementære erhvervsskoler. Senere 
opstod kunst- og håndværkerskolerne samt 
industriskolerne, som, efteråt lærlingekon
trakterne blev lovmæssigt fastsat, efterhån
den erstattede håndværkslaugene i deres 
uddannelsesmæssige funktion. 

Den første erhvervsuddannelsesinstitution 
så ikke dagens lys før 1957, og det skete så 
indenfor rammerne af Franco-styrets fagli
ge organisation, hvoret kontor for forceret 
erhvervsuddannelse blev oprettet. 
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I 1960 blev den statslige fond til beskyttelse 

af arbejdet oprettet. Fonden nævnes i denne 

forbindelse, fordi den ydede støtte og 

økonomisk hjælp til såvel offentlige som 

private institutioner og centre, der tilbød 

erhvervsuddannelseskurser. Visse private 

centre, især tilhørende de religiøse ordner, 

bl.a. selesianerne, tilbød kurser på områ

det. 

PPO, program til videreuddan

nelse af arbejdere 

160'erne bevirkede den økonomiske vækst i 

Spanien og det opsving, der fandt sted i 

industrisamfundene i det øvrige Europa, en 

stærk stigning i befolkningens vandringer 

fra landsdel til landsdel, men frem for alt i 

udvandringerne mod resten af Europa. Det

te afstedkom betydelige ændringer inden 

for de forskellige sektorer og erhvervsstruk

turen. Samtidig havde arbejdsmarkedet i 

væsentlig grad ændret karakter, og der 

havde været store strejker. Sammen med 

ikke mindre væsentlige politiske årsager i 

forbindelse med legitimeringen af Fran

costyret førte disse faktorer i 1964 til 

opretttelsen af et program til videreuddan

nelse af arbejdere under betegnelsen 

PPO. 

PPOprogrammet opstod inden for ram

merne af den såkaldte »Første plan for 

social og økonomisk udvikling« og fik 

sammen med de samarbejdende (og under

støttede) centre og hæren til opgave at 

varetage videreuddannelse af 800 000 arbej

dere. Dette antal skønnedes nødvendigt for 

at kunne besætte de 970 000 arbejdsplad

ser, udviklingsplanen skønnedes at ville 

skabe. 

Selv om det reelle antal af uddannede i de 

fire år, hvor udviklingsplanen var i kraft, lå 

meget langt fra de optimistiske prognoser, 

er det alligevel vigtigt at lægge mærke til, at 

man med oprettelsen af PPO også fik 

indført et system for forceret erhvervsud

dannelse, der, selv om det ikke på euro

pæiskplan var nogen nyskabelse, dog varet 

mere moderne og effektivt redskab for det 

økonomiske system end de hidtil anvendte 

metoder på andre niveauer inden for ud

dannelsessystemet. 

Metoderne, der anvendtes i PPO, kom 

med visse ændringer indført for at tilpasse 

metoderne til europæiske forhold — fra den 

amerikanske Training Within Industryme

tode (TWI), og i PPO anvendtes disse 

metoder til forceret videreuddannelse og 

omskoling af ufaglærte. 

De grundlæggende kendetegn for den vide

reuddannelse, der blev tilbudt inden for 

rammerne af PPO, var følgende: 

■ En forceret uddannelse, der førte til 

beherskelse af én bestemt arbejdsfunk

tion. 

■ Uddannelsen var baseret på mobile kur

ser, der blev etableret de steder, der var brug 

for specialuddannelse af arbejdskraften. 

■ Uddannelserne under PPO dækkede de 

tre økonomiske hovedområder. 

■ I hver enkelt disciplin blev der tilbudt 

såvel grundkurser, videreuddannelse som 

omskoling. 

■ Uddannelserne var organiseret på tre 

forskellige måder: Uddannelser, der blev 

varetaget direkte af PPO; uddannelser, der 

fandt sted i de samarbejdende centre og 

endelig de uddannelser, der fandt sted i 

samarbejde med virksomhederne. 

PPO skabte i løbet af sin funktionstid et 

tilbud om uddannelse til bestemte stillinger 

eller funktioner på arbejdspladserne, hvil

ket krævede, at der udvikledes et system til 

analyse af beskæftigelsen, bestemte under

visningsplaner samt at undervisningen 

fandt sted i tilknytning til interessecentre, 

hvor den teoretiske undervisning fungerer i 

kraft af de krav, virkeligheden stiller etc. 

Det blev af stigende betydning, at lærer

kræfterne rekrutteredes blandt personer, 

der havde uddannelse og faglig erfaring 

inden for de forskellige specialområder. 

Uddannelsestjenesten SAF 

Uddannelsestjenesten SAF blev etableret 

ved dekret af 21. december 1973 som afløser 

for PPO. SAF opstod som en fællestjeneste 

under social og sundhedsvæsenet med 

henblik på at opnå en bedre koordination 

mellem arbejdsministeriets forskellige ud

dannelsesaktiviteter inden for rammerne 

af den statslige plan til faglig voksenuddan

nelse. 

I forhold til PPO ville SAF opnå følgen
de: 

■ Den tilbudte uddannelse var bedre egnet 

til at opfylde de krav om videreuddannelse 

af ufaglærte, der som tidligere nævnt var ét 

af PPOs hovedformål. 

■ Etableringen af faste uddannelsescentre 

søgtes fremmet for at kunne tilbyde spe

cialuddannelser, der var et konstant behov 

for, og som krævede faste installationer. 

Dette muliggjorde yderligere, at uddannel

serne kunne gøres mere videregående. 

■ Erhvervsuddannelsen i samarbejde med 

virksomhederne og med andre centre intesi

veredes på grund af de vanskeligheder, der 

opstod ved at skulle holde undervisnings

materiellet á jour i et meget bredt spektrum 

af specialuddannelser såvel som de store 

omkostninger i forbindelse med de nye 

krav, der stilles til undervisningen ved ind

førelse af ny teknologi. 

SAF blev finansieret igennem social og 

sundhedsvæsenet fra de bidrag, virksomhe

der og arbejdstagere ydede, og var derfor 

uafhængig af bevillinger på finansloven. 

/ lighed med PPO var SAF en institution, 

der udelukkende havde til formål at vareta

ge erhvervsuddannelse, og skulle på det 

område analysere nødvendigheden af vide

reuddannelse, tilbyde grundlæggende er

hvervsuddannelse, videregående uddannel

se og omskoling efter arbejdsmarkedets 

behov samt samarbejde med andre er

hvervsuddannelsesinstitutioner og medvir

ke i internationale aftaler m.v. SAFs regio

nale struktur mindede om den, PPO havde i 

de sidste år af sit virke, hvor man rådede 

over visse centrale funktioner og regional 

ledelse. 

Dette er i store træk den udvikling, de to 

organisationer har gennemgået hver for sig 

indtil de med oprettelsen af SEAF indledte 

en koordinations og fusionsproces. 

Koordinationen af beskæftigel

ses og erhvervsuddannelsespoli

tikken. Oprettelsen af beskæfti

gelsestjenesten SEAF 

Som tidligere nævnt viste der sig i 1975 klare 

tegn til en forværring af den økonomiske 

krise, samtidig med at Francostyret gik 

tilbage og der opstod et pres for en åbning 

mod demokratiet fra det spanske samfunds 

side. 

Disse faktorer fik væsentlig indvirkning på 

tre betydende offentlige sektorer, nemlig 

arbejdsformidlingen, social og sundheds

væsenet og de faglige organisationer. 

For arbejdsformidlingens vedkommende 

blev der ved dekret nr. 1 af 22. marts 1975 

oprettet en beskæftigelses og uddannelses

tjeneste, SEAF, med henblik på at koordi

nere politikken på beskæftigelses og er

hvervsuddannelsesområderne, der, som tid
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ligere vist, kompetencemæssigt hørte under 

forskellige institutioner og ikke på nogen 

måde var koordineret. 

Man søgte at opnå denne koordinering ved 

også at lade den nye organisation varetage 

de arbejdsanvisnings og understøttelses

forvaltende funktioner, som den statslige 

arbejdsanvisning SNC havde varetaget, ud 

over de funktioner, SAF havde varetaget. 

Imidlertid vedblev den forvaltningsmæssige 

administration at være uklar, eftersom 

andre institutioner stadig var medbestem

mende, så som f.eks. generaldirektoratet 

for beskæftigelse og sociale forbedringer, 

det statslige forsorgsinstitut, de regionale 

arbejdsministerielle delegationer mv. 

I forhold til SAF omfattede SEAF: 

■ Et landsdækkende net af arbejdsfor

midlingskontorer, som blev oprettet fra 

1. oktober 1976, omfattende 406 AFkon

torer, 2 303 mobile kontaktsteder, 147 sam

arbejdende kontorer, 25 støttepunkter for 

landbrugssektoren og 27 erhvervs og 

arbejdsmarkedsorienteringscentre. 

■ 22 faste erhverv suddannelsescentre 

(specialarbejderskoler) med i alt 6 700 elev

pladser. Hertil kommer yderligere de mobi

le undervisningssteder, de samarbejdende 

institutioner og uddannelsespladserne på 

virksomhederne. 

■ En væsentlig personaleforøgelse, idet 

SEAF i 1978 i alt havde 5 000 kontrakt og 

tjenestemandsansatte medarbejdere, hvil

ket var en fordobling i forhold til SAFs 

medarbejderstab i 1975. 

■ Et væsentlig forøget budget, som 

hovedsagelig blev finansieret via social og 

sundhedsvæsenet (72 %). Resten blev finan

sieret via den statslige fond til beskyttelse af 

arbejdet (11 %) og poster på finansloven. 

SEAF blev ikke så effektiv, som man havde 

håbet, hvilket dels skyldtes problemer i 

forbindelse med selve organisationens dan

nelse, de bånd, der stadig var til fortiden og 

dels problemer, der ikke havde direkte 

forbindelse med organisationen, men som 

skyldtes manglen på en sammenhængende 

beskæftigelsespolitik i denne krisetid, hvil

ket ikke kunne siges at være SEAFs fejl. 

Blandt disse medfødte fejl kan nævnes 

bl.a.: en manglende sammenhæng i forvalt

ningen og uselvstændigheden, en for cen

traliseret struktur, en manglende indflydel

se fra såvel arbejdsgiver som medarbejder

side. Ganske vist var disse grupper med til at 

udarbejde det lovmæssige idégrundlag for 

institutionen, men de kom i praksis ikke til 

at få nogen indflydelse. 

Hertil kommer andre problemer, der 

opstod i forbindelse med institutionens 

inværksættelse, så som etableringen af 

arbejdsformidlingskontorerne, hvor der 

skulle tages hensyn til at lokaler, den tidli

gere arbejdsanvisning havde haft genan

vendtes, samt til at lokaleudgifterne ikke 

blev for høje m.v. og hvor der ikke blev 

taget særligt hensyn til de socioøkonomiske 

faktorer og behov, hvilket fik til følge, at 

områder med lav arbejdsløshed og lille aktiv 

befolkning blev favoriseret. 

Som arbejdsformidling fungerede insti

tutionen dårligt, da man havde overtaget 

den tidligere arbejdsanvisnings overdrevent 

lange og komplicerede administrationspro

cedurer. 

Til trods for de her skitserede problemer 

opnåede SEAF på beskæftigelsesområdet 

væsentlige forbedringer af arbejdsformid

lingernes gennemslagskraft på arbejdsmar

kedet, især hvad angår registrering af ledi

ge. På området for kollektive overenskom

ster havde SEAF derimod ikke nogen 

udpræget gennemslagskraft. 

Det statslige Beskæftigelses
institut INEM 

Valget i juni 1977 fik et udfald, er mulig

gjorde at udarbejde den nugældende for

fatning og åbnede vej for, at demokratiet 

også institutionelt kunne befæstes. Nogle 

måneder senere, den 25. oktober 1977, 

undertegnede regeringen og de politiske 

partier, der var repræsenteret i parlamentet 

Cortes, den såkaldte Moncloapagt i et 

forsøg på at imødegå den økonomiske krise 

udfra en mere samlet synsvinkel. Aftalerne 

omfattede konjunkturelle foranstaltninger 

som f.eks. muligheden for tidsbegrænset 

ansættelse af personale, der ellers ville gå 

arbejdsløse samt ansættelse af unge uden 

forudgående tilknytning til arbejdsmarke

det. Disse ansættelser blev fremmet af, at 

arbejdsgiverbidraget til social og sund

hedsvæsenet for disse medarbejdere blev 

nedsat. Endvidere blev der iværksat struk

turelle reformer som f.eks. ændringer i 

social og sundhedsvæsenets opbygning. 

Disse faktorer var medvirkende til, at der 

blev udarbejdet en række projekter på 
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beskæftigelsesområdet og på social og 

sundhedsområdet af en del politiske grup

peringer, og det lettede samtidig oprettelsen 

af INEM ét år senere. 

Som tidligere nævnt blev INEM oprettet i 

1978 ved, at de aktiviteter, SEAF varetog og 

de tidligere faglige organisationer med ver

tikal strukturs sektioner for faglig uddan

nelse, blev fusioneret i beskæftigelsesinsti

tuttet INEM. 

INEM fik følgende opgaver: 

■ Organisere arbejdsformidlingen 

■ Hjælpe ledige til at søge arbejde og 

virksomheder til at rekruttere arbejdskraft, 

der svarer til behovene 

■ Fremme videreuddannelse, genopfrisk

ningskurser og omskoling 

■ Udføre forval t ing af og kontrol med 

arbejdsløshedsunderstøttelse samt beskæf

tigelsesfremmende tilskud og støtte til beva

relse af arbejdspladser 

■ Alle øvrige foranstaltninger, der kan 

føre til en aktiv beskæftigelsespolitik 

Dette betyder kort sagt, at det nye institut 

skal varetage de opgaver, SEAF og de 

faglige organisationers sektioner for vide

reuddannelse tidligere havde og yderligere 

udføre kontrol med arbejdsløshedsunder

støttelsen. 

INEM ledes af en paritetisk forsamling med 

13 repræsentanter fra fagforeningerne, 13 

fra arbejdsgiverside og 13 fra den offentlige 

forvaltning. 

I begyndelsen af denne rapport nævntes 

kort de problemer, denne sammensmelt

ning af funktioner og hverv, der hidtil har 

været forskellige institutioneres kompeten

ce, har forårsaget siden dannelsen af 

INEM. Det er i den forbindelse kendeteg

nende, at INEM i begyndelsen skulle vare

tage den af fagforeningerne fastlagte vide

reuddannelse, som mindede om den af 

undervisningsministeriet tilbudte uddannel

se, og så i 1983 fik denne kompetence 

overført til ministeriet, hvor den burde have 

hørt hjemme fra begyndelsen. 

INEM er i øjeblikket, efter seks års virke i 

en vanskelig periode med mange ændringer 

i samfundet, selv inde i en ændringsproces i 

et nyt forsøg på at gøre instituttet til en 

integreret beskæftigelsestjeneste, som kan 

være aktiv inden for alle beskæftigelsespo

litiske områder. 

Man har gjort opmærksom på, at indførel

sen af en ny struktur i INEM, der vil tillade 

en tilpasning af de eksisterende ressourcer 

til de krav, som produktionssystemet og 

arbejdsmarkedet stiller, er en udpræget 

hastesag. 

Projektet til en ny struktur for erhvervsud

dannelserne bør udarbejdes under nær hen

syntagen til de forskellige aspekter af 

beskæftigelsesproblematikken, erhvervs

orienteringen og arbejdsløshedsunderstøt

telsen. 

I det følgende angives kort de egenskaber, 

INEM bør have for at erhvervsuddannelser

ne kan komme til at indgå som en integreret 

del af arbejdsformidlingen. 

Erhvervsuddannelserne som 
integreret del af arbejds
formidlingen 

For at erhvervsuddannelserne kan komme 

til at danne en integreret del af den offent

lige beskæftigelsestjeneste eller arbejdsfor

midling, må uddannelserne have en selvsty

rende organisation, være sammenhængen

de formuleret samt være repræsenteret i alle 

lokalområder. 

D INEM som selvstyrende institution 

Den organisationsstruktur, der i øjeblikket 

findes i INEM, modsvarer ikke de krav om 

indirekte decentralisering, selvstyre og 

funktionalitet, som instituttet burde have 

og som også indgår den spanske statsadmi

nistrations organisationsmodel. Det er nød

vendigt, at INEM etablerer sin egen organi

sationsprofil og genvurderer sine funktio

ner med udgangspunkt i et reelt selvstyre, 

som det foreslås i nyere lovgivning om 

offentlig forvaltning, budgetter, beskæfti

gelse m.v. 

D INEM som integreret, offentlig arbejds

formidling 

Ud over at varetage traditionelle arbejds

formidlings og anvisningsopgaver samt 

erhvervsorientering m.v. er INEM også 

ansvarlig for erhvervsuddannelserne samt 

forvaltning af og kontrol med arbejdsløs

hedsunderstøttelsen. I takt med at man 

opnår at samordne disse områder, vil man 

bl.a. kunne opnå følgende fordele: 

■ Mulighed for at koordinere beskæftigel

ses, finans og socialpolitik 

■ Ensartet finansiering 

■ Mulighed f or i større omfang at koordi

nere erhvervsuddannelse og orientering 

med beskæftigelsesprogrammer mv. 

For at INEM kan udvikle sig til en fuldt 

integreret arbejdsformidling, vil det være 

nødvendigt at udfylde visse endnu ikke 

etablerede funktioner og at udvikle andre, 

allerede eksisterende funktioner i højere 

grad. Det vil f.eks. være påkrævet at for

bedre oplysningerne om arbejdsmarkedet 

samt udviklingen i den økonomiske aktivi

tet i de enkelte erhvervssektorer. 

D INEM som regionaliseret, offentligt 

institut 

INEM's tjenesteydelser: orientering, ud

dannelse og formidling kan kun fungere 

effektivt, hvis instituttet er i så tæt forbin

delse som muligt med sine »klienter«, dvs. 

virksomheder og arbejdssøgende. 

Dette betyder, at den integrerede arbejds

formidlings og erhvervsuddannelsesinsti

tution skal befinde sig i fysisk forstand tæt 

på den enkelte klients miljø, hvilket medfø

rer en vis regionalisering af instituttets 

forvaltning. 

INEM's AFkontorer udgør den direkte 

kontakt med brugerne og disses behov, og 

det er derfor vigtigt, at alle oplysningsfunk

tioner, både inden for erhvervsorienterin

gen og uddannelserne samt på arbejds

formidlingsområdet er dækket på det lokale 

AFkontor. Er dette tilfældet, vil de lokale 

kontorer kunne fungere som middel til at 

dække såvel arbejdsgivere som arbejdstage

res informationsbehov, og på den måde vil 

erhvervsuddannelserne kunne indgå som en 

rent fysisk integreret del af arbejdsformid

lingen. 

Stillet over for denne situation forsøger 

man at foretage en ændring af selve sigtet 

med INEM. I denne proces spiller er

hvervsuddannelserne en væsentlig rolle som 

tilpasningsmiddel til arbejdsmarkedets 

krav, hvor man er opmærksom på de 

faktorer, der i øjeblikket har stor betydning 

for arbejdsmarkedet samt på de prognoser, 

der udarbejdes om fremtidige krav til 

arbejdsstyrkens kvalifikationer. Det er 

almindeligt bekendt, at en alsidig og anven

delig erhvervsuddannelse forbedrer ansæt

telsesmulighederne og arbejdsstyrkens mo

bilitet samt gør eventuel omskoling mindre 

bekostelig. 
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I sommeren 1985 havde vi lejlighed til at 
deltage i et seminar i det internationale 
universitet Menendez Pelayo i Santander/ 
Spanien om »Syndikalisme, teknologisk 
forandring og erhvervsuddannelse«. Ar
rangør var stiftelsen F. Largo Caballero, 
det socialistiske fagforbund UGT's uddan
nelsesinstitution. Debatten koncentrerede 
sig om udviklingen af erhvervsuddannelse i 
Spanien på baggrund af de to - ikke blot 
for Spanien, men for omtrent alle europæ
iske lande - centrale udfordringer, nemlig 

DR. WILFRIED KRUSE og LUDGER PRIES arbejder ved 
Landesinstitut Sozailforschungsstelie Dortmund med et 
forskningsprojekt angående »Betrieblichen Qualifika
tionswandel in Spanien«, der støttes af Stiftung Volks-
wagcnwcrk. 

Erhvervsuddannelse 
af unge i Spanien -
Særlige forhold og 
udviklinger 

Wilfried Kruse og Ludger Pries 

Den »regulerede erhvervsuddannelse« er 
i Spanien en del af skolesystemet og har 
nu talmæssigt stor betydning, men må i 
sin nuværende tilstand i mange henseen
der betegnes som problematisk. Dette 
ligesom de unges overordentligt store 
problemer ved integrationen i beskæfti-
gelsessystemet fører til overvejelser og 
foranstaltninger i retning af at knytte 
erhvervsuddannelse og virksomheder 
stærkere til hinanden end hidtil. 

Det særlige ved den aktuelle situation i 
Spanien består i den — i sammenligning 
med andre lande temmelig enestående — 
mulighed for at knytte udviklingen i 
erhvervsuddannelsen sammen med den 
igangsværende omfattende reform in
den for mellemuddannelserne. 

ungdomsarbejdsløsheden og ændringen i 
kvalifikationskravene i forbindelse med 
»nye teknologier«. Dette dobbelte aktuelle 
problempres, som erhvervsuddannelsesde-
batten i Spanien føres under, adskiller sig 
stærkt fra de samfundsmæssige rammebe
tingelser, som f.eks. erhvervsuddannelses-
formen gennemførtes under i Forbundsre
publikken i tresserne. 

På seminaret stillede vi vor tese til diskus
sion, at man mellem de forskellige europæ
iske lande kan konstatere en slags konver
gens i erhvervsuddannelsessystemerne, såle
des at forstå, at både rent skolemæssige og 
rent virksomhedsmæssige uddannelsesfor
mer blev erkendt for værende mangelfulde, 
og at der udvikledes forskellige blandings-

typer. Navnlig på baggrund af de vesttyske 
erfaringer gjorde vi os umage for at gøre 
opmærksom på de specifikke problemer i et 
erhvervsuddannelsessystem, der hovedsa
gelig er en del af beskæftigelsessystemet. 
I det følgende forsøger vi i den forlangte -
og det vil også sige: problematiske -
korthed at bringe situationen og udviklin
gen i Spanien i forbindelse med nogle af de i 
Santander fremførte overvejelser. Situatio
nen i Spanien synes os nemlig ikke blot i 
forbindelse med tiltrædelsen af EF interes
sant, men også på grund af den erklærede 
hensigt at nystrukturere erhvervsuddannel
sen i forbindelse med en grundlæggende 
reform af mellemuddannelserne. 

Tillægges erhvervsuddannelsen i 
Spanien større betydning? Til 
den historiske udvikling 

Den spanske erhvervsuddannelse er en del 
af det statsligt ordnede skolevæsen. Lær
lingeuddannelse i virksomhederne eksiste
rer kun perifert, navnlig i traditionelle 
håndværk. Et kort tilbageblik på udviklin
gen i den spanske erhvervsuddannelse skal 
tydeliggøre en række særlige forhold1). 

Strukturkendetegn ved den 
spanske erhvervsuddannelse 
indtil 1970 

Indtil i 60erne/70erne i vort århundrede 
ligner Spaniens erhvervs- og industristruk-
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tur snarere de såkaldte tærskellandes end 

strukturen i de fleste europæiske kærnelan

de. Endnu i 1960 arbejdede ca. 40% af den 

erhvervsaktive befolkning i landbruget. I 

Spanien har der hverken været en bred lags

og håndværkertradition med selvstændige 

institutionaliserede erhvervsmæssige grup

peringer af arbejdskvalifikationer eller 

betydelige reguleringer og initiativer for 

hele staten inden for erhvervsuddannelsen. 

I 20erne påbegyndtes opbygningen af stats

lige erhvervsuddannelsescentre, der tilbød 

fagarbejder(Oficialia) og mesterkurser 

(Maestria). Under Francodiktaturet tilfaldt 

erhvervsuddannelsesopgaven i første række 

navnlig de tvangssammensluttede syndika

ter; disse drev i 1940 seks, i 1950 70 

uddannelsescentre. Med overgangen fra 

den økonomiske autarkipolitik til en kapi

talistisk industrialiserings »udviklingsdik

tatur« fra oven fra halvtredserne greb Fran

costaten til forskellige foranstaltninger for 

at forbedre erhvervskvalifikationerne hos 

(en del af) de beskæftigede. 

Førstegangsuddannelsen som 

motor for modernisering? 

Med den »generelle uddannelseslov« fra 

1970 forsøgtes det at indføre et system med 

almen erhvervsmæssig førstegangsuddan

nelse i statsligt regi; denne »regulerede 

erhvervsuddannelse» (Formación Profesio

nal Reglada) skulle gennemføres i (offentli

ge og private) uddannelsescentre. Efter en 

første eksperimentel fase indførtes dette 

erhvervsuddannelsessystem, og det gælder 

endnu i dag. Det blev opbygget for ved siden 

af den alment uddannendeakademiske 

uddannelsesvej at skabe en anden uddan

nelsesvej, der var stærkere orienteret efter 

de praktiske erhvervsområder. 

Konceptionelt består erhvervsuddannelsen 

af tre trin, en toårig erhvervsgrunduddan

nelse (Formación Profesional I = FP 1), en 

treårig erhvervsfaguddannelse (FP II) og en 

ligeledes treårig erhvervsmæssig faghøjsko

leuddannelse (FP III)2). Denne sidste er 

imidlertid endu ikke blevet gennemført i 

praksis. 

Alle videreførende uddannelser i Spanien 

knytter sig til den otteårige »hovedskole« 

(Enseñanza General Básica  EGB). Gen

nemførelsen af EGB (»Graduado«) er 

forudsætning for at besøge »gymnasiet« 

(»Bachillerato Unificado y Polivalente — 

BUP«), hvorefter der kan følge forberedel

se til universitet (COU). De, der forlader 

EGB med kun en deltagelsesbekræftelse, og 

det er immervæk ca. 30% om året, er på 

grund af forbudet mod at optage et arbejds

forhold inden det 16. leveår tvunget til at 

besøge første trin af erhversuddannelsen 

(FP I). Undervisningen i erhvervsuddannel

sescentrene fordeler sig således: ca. 30% 

almenuddannelse (sprog, religion/filosofi, 

sport), ca. 20% naturvidenskaber og ca. 

50 % tekniske og praktiske kundskaber (der 

for ca. 60%'s vedkommende består af 

praktiske øvelser). 

Den (fremherskende) treårige »specialisere

de uddannelse« under FP II består for 

40%'s vedkommende af almen grundud

dannelse og for 60%'s vedkommende 

af erhvervsmæssigteknisk undervisning 

(hvoraf igen ca. halvdelen består af praktis

ke øvelser). Det erhvervsmæssige tilsnit af 

den »regulerede« erhvervsuddannelse, altså 

FP I og FP II orienteres meget snævert efter 

spredningen af erhvervslivets sektorer og 

udgør 21 erhvervsområder med i alt 67 

erhverv (for FP I) og 19 erhvervsområder 

med i alt 128 erhverv (for FP II), i hvilken 

forbindelse det må huskes, at mange enkelte 

erhverv endnu befinder sig i afprøvningsfa

Integreringen af den »regulerede erhvervs

uddannelse« i det almendannende skolesy

stem sker navnlig gennem følgende forbin

delser: Dimittenderne fra FP I kan besøge 

videreførende skoler med henblik på at 

opnå adgang til universiteter og højere 

læreanstalter (BUP), dimittenderne fra FP 

II kan ved universiteterne studere fag fra 

deres specialområde. Omvendt berettiger 

adgangsprøven til universiteter og højere 

læreanstalter (BUP) til umiddelbar besøg af 

FP II. 

Sammenligner man nu den kvantitative 

udvikling af akademisk og erhvervsmæssig 

uddannelse (BUP/COU i forhold til FP 

I/II) i de sidste ti år, viser der sig både med 

hensyn til antallet af uddannelsescentre, 

med hensyn til lærerkorpset og med hensyn 

til eleverne en overproportional udvidelse af 

erhvervsuddannelsen3). Uden tvivl er altså 

erhvervsuddannelsen inden for rammerne 

af det spanske uddannelsessystem vokset i 

betydning; her viser der sig helt igennem 

paralleller til andre europæiske lande, der 

ligeledes stammer fra traditionelt af skole 

og universitet prægede uddannelsessystem 

mer. Samtidig må det imidlertid bemærkes, 

at den spanske erhvervsuddannelse befinder 

sig i en yderst problematisk tilstand. 

Erhvervsuddannelsens sociale 
realitet i Spanien 

Det nuværende spanske erhvervsuddannel

sessystem udvikledes ganske vist konceptio

nelt under Francostyret, men dets gennem

førelse i praksis skete først efter 1975  ien 

tid med vidtrækkende forandringer på 

mange områder i det spanske samfund og 

under skærpelsen af den økonomiske krise i 

landet (der allerede aftegnede sig fra begyn

delsen af halvfjerdserne). Navnlig de dårli

gere økonomiske rammebetingelser, men 

også politiskkonceptionelle og arbejdspoli

tiske faktorer førte til, at graverende mang

ler i erhvervsuddannelsens samfundsmæssi

ge »forankring« slæbtes med og til dels 

skærpedes. Det må fremhæves, at de i det 

følgende omtalte problemer navnlig er kon

centreret omkring indgangstrinnet til er

hvervsuddannelsen (FP I)
4
). 

■ For tidlig beslutning om det senere 

erhverv 

Der hersker i Spanien vidtgående enighed 

om, at det hidtidige system med mellemud

dannelse stiller de unge alt for tidligt, 

nemlig allerede med 14 år, over for alterna

tivet almen eller erhvervsuddannelse (så

fremt hovedskoleafslutningsbeviset over

hovedet giver ham et valg). I denne forbin

delse tales der ofte om »specialiseringsbar

bari«. 

■ Ikke gennemførelse af den almene sko

lepligt 

Den almene skolepligt indtil 16 år er kun en 

pligt for staten til at stille tilstrækkelige 

pladser til rådighed for alle uddannelsesvil

lige i denne alder. I virkeligheden forlader 

ca. 1 0  1 5 % af de 14årige hovedskolen 

(EGB) uden i tilslutning hertil at deltage i 

den videregående almene eller erhvervs

mæssige skoleuddannelse. Sammenlignin

ger mellem hovedskoledimittendtallene og 

uddannelsespladserne (i skoler og erhverv) 

på provinsbasis viser til dels betydelige 

forsørgelsesdeficit, navnlig i struktursvage 

regioner (men også kapacitetsoverskud i 

andre områder). 

■ Yderst ringe succes for mellemuddan

nelserne 

Af de hovedskoledimittender, der vil opnå 

adgangseksamen til universiteter og højere 

læreanstalter afbryder næsten halvdelen, af 

indgangsdeltagerne i erhvervsuddannelsen 

(FP) over 60%. Denne »fracaso escolar« er 
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ubestridt og signaliserer manglende pæda

gogisk effektivitet ved mellemuddannelser

ne både for de pågældende og for uddan

nelsessystemet og samfundet som helhed. 

■ Erhvervsuddannelsen af socialt mindre 

værdi 

Selv om erhvervsuddannelsen ud fra sin 

målsætning var konciperet som en ligebe

rettiget uddannelsesvej ved siden af den 

almene skoleuddannelse og universitetsstu

diet, viser den sig i sin samfundsmæssige 

vurdering og funktion mere og mere som 

opsamlingssted for alle dem, der ikke kan få 

adgang til en akademisk uddannelse: »FP 

I's rolle består i at bevise, indtil hvilket 

punkt den kan nå målet at opsamle befolk

ningsdele mellem 14 og 16 år, der ikke kan 

få adgang til BUP, og det er her kun af 

andenrangs betydning, om erhvervsuddan

nelsen forbereder godt, middelmæssigt eller 

dårligt til erhvervslivet5). Betegnende for 

erhvervsuddannelsens stilling i Spanien er 

også dens udbredte karakterisering som 

uddannelse »for den dumme rige og de 

kloge fattige«. 

■ Erhvervsuddannelsens relative mang

lende betydning for mulighederne på 

arbejdsmarkedet 

Dette viser sig ikke blot gennem de særlige 

forhold i den spanske arbejdsmarkeds og 

arbejdssituation (relativt lukkede arbejds

markeder inden for virksomhederne, relativ 

stor betydning af senioritetsprincippet for 

belønning og erhvervsmæssig karriere, den 

formelle kvalifikations relativt ringe betyd

ning for virksomhedernes rekruterings

praksis), det bekræftes også ved undersø

gelser af virksomhedernes personalepolitik 

og viser sig i al tydelighed i de også i 

sammenligning med andre europæiske lan

de enormt høje ungdomsarbejdsløshedsra

ter (i slutningen af 1984 var 58% af alle 

1 6  19årige arbejdsløse, mere end tre fjer

dedele af dem havde endnu aldrig haft fast 

beskæftigelse)6). 

■ Erhvervsuddannelsens funktionsænd

ring under ungdomsarbejdsløshedens pres 

På denne baggrund gælder navnlig for 

indgangstrinnet til erhvervsuddannelsen 

(FP I), at dens faktiske funktion i mellem

tiden ikke mere primært er den erhvervs

mæssige grundkvalificering, men parke

rings og ventesporet for unge, hvis udsigter 

til en stabil beskæftigelse med og uden FP 1 

er lige dårlige. Hvad dette betyder for den 

sociale og pædagogiske virkelighed i mange 

uddannelsescentre kan man let forestille sig. 

For dimittenderne fra FP II synes efter 

vores iagttagelser arbejdsmarkedsudsigter

ne i den sidste tid at være blevet lidt 

bedre. 

For alle Europas lande gælder, at det 

erhvervsmæssige kvalificeringsinstrument 

ikke er tilstrækkeligt for unges integration i 

beskæftigelsessy steinet, når der er kronisk 

mangel på arbejdspladser. Unge indtager i 

mange af Europas lande med hensyn til 

beskæftigelseschancer, alders og situa

tionsbetinget snarere en marginal position, i 

hvilken de rammes særlig hårdt af eksterna

lisering af beskæftigelsesrisicierne som føl

ge af den retlige og sociale sikring af de 

bestående arbejdsforhold. Disse erhvers

mæssige lukningsprocesser, der i særlig 

grad kan iagttages i krisesituationer, er 

traditionelt særlig udpræget i det spankse 

arbejdssystem. Integrationen af unge i 

beskæftigelsessystemet ville altså også kræ

ve andre arbejdspolitiske foranstaltnin

ger7). Det forbliver derfor problematisk 

og også her er der paralleller til mange andre 

europæiske lande  , at erhvervsuddannel

sen (i det mindste FP I) takket være den 

uløste integrationspolitik bliver »fordrejet« 

og hindret i sin erhvervsuddannelsesfunk

tion. 

Der udskilles tre centrale problemområder, 

der også bestemmer den aktuelle spanske 

debat om reformen af erhversuddannelsen 

og mellemuddannelserne som helhed: 

Hvorledes kan ud fra kravet om social 

chancelighed erhvervsuddannelsens sociale 

61 



og reale diskriminering svækkes eller endog 
fjernes? 

Hvorledes kan en bred og effektiv er
hvervsmæssig kvalificering opnås, der både 
modsvarer beskæftigelsessystemets krav og 
arbejdstagernes interesser? 
Hvorledes kan erhvervsuddannelsen for
mes, således at overgangen til beskæftigel
sessy stemet lettes, på hvilken måde og i 
hvilken ramme kan den overtage innova
tionsfunktionen ? 

Erhvervsuddannelsesreform -
Hvorhen fører vejen? 

Erhvervsuddannelsesreformens indhold, 
rækkevidde og retning i Spanien afhænger 
væsentligt af, om den under det aktuelle 
krise- og handlingspres i første række 
underordnes kortsigtede, beskæftigelsespo
litiske mål eller integreres i den generelle 
samfundsmæssige og uddannelsespolitiske 
sammenhæng i forbindelse med strukturre
formen af mellemuddannelserne. 

Erhversuddannelse som beskæf
tigelsespolitik og dens stærkere 
integration i beskæftigelsessyste-
met? 

Tyngdepunktet i Francoregimets erhvervs-
uddannelsespolitik lå indtil 1970 i beskæfti-
gelsessystemet, konkret i den erhvervsmæs
sige videreuddannelse og specialisering af 
allerede beskæftigede. Med indførelsen af 
den regulerede erhvervsuddannelse som del 
af det almene uddannelsessystem mistede 
den erhvervsmæssige videreuddannelse 
(Formación Ocupacional = FO) i første 
omgang betydning. Ved forandringen af 
retlige rammebetingelser (Estatuto del Tra
bajador) og under pres af den store ung
domsarbejdsløshed viste der sig fra begyn
delsen af 80erne igen tendenser til at optage 
erhvervsmæssige kvalificeringsforanstalt-
ninger i større omfang i beskæftigelsessy-
stemet. Inden for rammerne af beskæftigel
sesfremmende foranstaltninger fra ar
bejdsministeriet og det under dette hørende 
nationale arbejdsinstitut (INEM) fremmes 
praktikant- og uddannelseskontrakter i 
virksomhederne gennem skattefordele og 
statslige konsultationsaktiviteter. De først
nævnte skal formidle personer med er
hvervskvalificerende afgangsbeviser til tids
begrænsede prøve- og indarbejdnings-ar

bejdsforhold, sidstnævnte skal muliggøre 
uddannelse og arbejde i virksomhederne for 
de unge med en varighed fra tre måneder til 
tre år. 

Den talmæssige vægt af disse praktikant- og 
uddannelseskontrakter i forhold til den 
regulerede erhvervsuddannelse er (endnu) 
relativt ringe (1984 ca. 35 000 i forhold til 
ca. 650 000 i den offentlige og private 
FPR)8). 

Med henblik på øget integration af er
hvervsuddannelsen i beskæftigelsessyste-
met inddrages arbejdsmarkedets parter i 
reformen af erhvervsuddannelsen. Den i 
1984 afsluttede sociale pagt (Acuerdo Econ
omico y Social) regner med oprettelse af et 
treparts »generalråd for erhvervsud
dannelse«, der skal udarbejde et »nationalt 
program for den regulerede erhvervsmæssi
ge førstegangsuddannelse og den erhvervs
mæssige videreuddannelse«. Selv om virke
liggørelsen af disse arbejder endnu ikke er 
nået særlig langt, betyder generalrådet 
under visse omstændigheder dog en mulig
hed for under statsligt regie at inddrage 
arbejdsgiver- og fagforeningssammenslut-
ninger, der traditionelt snarere er tilbage
holdne over for erhvervsuddannelses-
spørgsmål, i reformdiskussionerne og deres 
gennemførelse. Det skal understreges, at 
fagforeningen UGT i mellemtiden energisk 
er gået ind i debatten om den fremdtidige 
erhvervsuddannelse, medens virksomhe
derne viser sig yderst tilbageholdne og næs
ten »uinteresserede«9). 

Samtidig bliver imidlertid også risicierne 
ved en øget integration af erhvervsuddan
nelsen i beskæftigelsessystemet tydeligere 
og tydeligere. Manglende forpligtende nor
mer vedrørende indhold og form af uddan
nelsen i virksomheden samt om erhvervs
mæssige overlapninger af arbejdskvalifika-
tioner og de uddannelsescertifikater, der 
skal udstedes, indebærer fare for, at uddan
nelse i virksomheden kun bliver til en ny 
form for oplæring i virksomheden, og at 
virksomhederne navnlig udnytter disse for
anstaltninger til forøgelse af personalet og 
til indkassering af statslige subventioner 
(ca. halvdelen af alle lærlinge befinder sig i 
virksomheder med mindre end fem beskæf
tigede!)10). En dominans af beskæftigel
sespolitiske synspunkter i erhvervsuddan
nelse under mottoet »fleksibilisering af 
arbejdsmarkederne og integration af de 
unge« fortrænger også den centrale betyd
ning og funktion af erhvervsuddannelsen 
for den sociale chancelighed i et samfund og 
for formidlingen af brede basiskvalifikatio
ner, som ressource for arbejds- og livsmu

lighederne for den afhængigt beskæftigede 
og for samfundets modernisering. 
Den spanske situation er altså helt igennem 
kompliceret, og man kunne også med hen
blik på de mangfoldige faktiske mangler i 
erhvervsuddannelsen betegne den som »til
bagestående«. På den anden side er der sat 
en betydelig forandringsdynamik i gang, 
der både går ud fra kritikken af isoleringen 
af uddannelsescentrerne i den regulerede 
erhvervsuddannelse over for beskæftigel
sessystemet og også af foranstaltningerne til 
integration af de unge, og som i alt - og her 
absolut parallelt med vore konvergensover
vejelser med andre lande i Europa - tilsig
ter en ny udtarering af erhvervsuddannelse 
uden for virksomhederne og praksis i virk
somhederne. Erhvervsuddannelsesvæsenet 
uden for virksomhederne er dog - trods 
alle mangler - så vidt udviklet, og virk
somhedernes direkte interesse i uddannelse 
er i gammel spansk tradition så ufuldstæn
dig, at allerede alene af den grund et »dualt 
erhvervsuddannelsessystem« som i For
bundsrepublikken ikke giver nogen målper
spektiver. Der kunne dog også ventes en 
foranstaltningspragmatisme, der ville brede 
sig - hvis der ikke fandtes et særligt spansk 
forhold, der på en måde også udtrykker 
en »tilbageblevenhed«, men kan blive til 
en frugtbar chance, der i sin betydning 
kan række ud over Spanien. Er
hvervsuddannelsesreformen i Spanien kan 
nemlig i sine dimensioner og i sin rækkevid
de kun forstås i sammenhæng med den stort 
anlagte og omfattende strukturelle og curri-
culære reform af mellemuddannelserne. 

Erhvervsuddannelse og almen 
uddannelse: Reform af mellem
uddannelserne 

På baggrund af de beskrevne mangler og 
strukturproblmer ved erhvervsuddannelsen 
og i mellemuddannelserne som helhed bli
ver den vidtgående overensstemmelse mel
lem eksperter, partier og institutioner i 
Spanien om nødvendigheden af mellem
uddannelserne forståelig. Den nuværende 
regerings reformprojekt har som udgangs
punkt forlængelse af skoletiden for alle ind 
til det sekstende år gennem opbygning af et 
integreret toårigt trin for alle, det såkaldte 
tronco común. Til afprøvning af denne 
første fase er den gennemført og evalueret 
en lang række modelforsøg; i øjeblikket 
forberedes almindelig indførelse ved lov. 
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I overensstemmelse hermed koncentreres 

for tiden diskussionen om udformningen af 

mellemuddannelsernes anden blok: Skal 

der i denne fase allerede ske en faglig 

specialisering, der kun giver adgang til 

ganske bestemte universiteskurser og er

hverv, hvorledes skal overgangen efter mel

lemuddannelsernes første blok til beskæfti

gelsessystemet se ud, og hvorledes efter 

anden blok? Skal virksomhedspraktika gå 

med ind i mellemuddannelsernes to blokke, 

i bekræftende fald hvorledes? Skal den 

hidtidige FP II gå ind i specialiseringerne i 

anden blok eller eksistere videre i modifice

ret form?"). Spaniens nuværende sociali

stiske regering opfatter reformen af mel

lemuddannelserne som en gradueret, ekspe

rimentel og participartorisk proces. Det er 

meget vigtigt, at arbejdet på erhvervsud

dannelsesreformen på denne baggrund ikke 

blot er holdt i gang, men at der parallelt til 

modelforsøgene til forlængelse af mel

lemuddannelserne er gennemført modelfor

søg i FP IPs uddannelsescentre med det mål 

at opnå et snævrere samarbejde mellem 

uddannelsescentrene og regionens virksom

heder, navnlig i form af forudgående og 

efterfølgende praktika. Hertil foreligger der 

en række opmuntrende erfaringer, også selv 

om succes'en er forringet af manglende 

interesse hos virksomhedslederne og også 

hos lærlingene, der ikke får nogen betaling 

for deres arbejde i praktika. 

Disse principielt positive erfaringer med 

veksel mellem uddannelsescenterorienteret 

uddannelse og praktika i virksomhederne 

bygger også de forslag på, der på baggrund 

af manglerne ved de rent virksomhedsmæs

sigt organiserede uddannelsesforhold og de 

hidtidige erfaringer med den regulerede 

erhvervsuddannelse beskriver arbejds og 

temahovedpunkterne i erhvervsuddan

nelsesreformen på nogenlunde følgende 

måde: 

■ Diskussion og ensartethed mellem er

hvervsområder og erhvervsgrene, der udgør 

beskæftigelsesstrukturen, 

■ fastlæggelse af de videnskabeligttekno

logiske grundlag i alle erhvervsområder, der 

også skal formidle det normale uddannel

sessystem, 

■ definition af specialiseringerne, der skal 

føre til diversificering på de enkelte er

hvervsområder, 

■ bestemmelse af curricula og metoder for 

specialiseringsrammerne og niveauerne og 

endelig 

■ ensartethed med hensyn til titler og 

certifikater i erhvervene12). 

Det må afventes, om og hvorvidt »general

rådet for erhvervsuddannelse« tager de 

antydede problemkomplekser og reformop

gaver op og finder frem til bæredygtige 

løsninger. 

'9J Erhvervsuddannelsespolitikkens 
chancer og perspektiver 
i Spanien 

Den spanske erhvervsuddannelsespolitiks 

omskiftende historie, dens skiften mellem 

orientering efter uddannelses og beskæfti

gelsessystemet, den nuværende manglende 

effektivitet i den regulerede erhvervsuddan

nelse, manglende regler med hensyn til 

kvalificeringsforanstaltn'mger i virksomhe

den og ungdomsarbejdsløshedens pres stil

ler erhvervsuddannelsesreformen over for 

store udfordringer. Den hidtidige afgræns

ning af beskæftigelsessystemet og den tradi

tionelle dominans fra de virksomhedsmæs

sige arbejdsmarkeder udgør den største 

hæmning for effektiviteten og gennem

slagskraften af foranstaltninger i uddannel

sessystemet. 

På den anden side ligger der også i den 

øjeblikkelige almindelige omstillingssitua

tion i Spanien vidtrækkende chancer for 

reformen af uddannelsessystemet. Den fra 

alle sider understregede nødvendighed af 

fleksibilisering af arbejdsmarkedsmekanis

merne skjuler også i sig chancen for gennem 

kvalifikatoriske initiativer i uddannelses og 

erhvervsuddannelsessystemet at få indfly

delse på strategier i virksomhederne for 

indsats af arbejdskræfter i retning af en 

mere human arbejdsverden og at udvide 

restriktive indsatsmønstre med virksom

heds og organisationsbaggrund for ar

bejdsreserverne med indsatsmønstre på er

hvervs og kvalifikationsbaggrund. 
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En overbelastning af erhvervsuddannel-
sespolitikken med kortsigtede beskæftigel
sespolitiske og integrationsorienterede mål 
ville nødvendigvis fortrænge disse vidtræk
kende arbejdspolitiske virkninger af et per
spektiv på baggrund af brede kvalitative 
erhvervskvalifikationer og de beskæftige
des arbejds- og livschancer. Hvorvidt og i 
givet fald hvad de andre EF-medlemslande 
kan lære af den spanske erhvervsuddannel
sesreform med henblik på løsninger af deres 
problemer, vil fremtiden vise. 

Anmærkninger: 
') Til erhvcrvsuddannelseshistorien i Spanien sammen

lign Càndido Genovard et al: Descripción del 
Sistema de Formación Profesional en España, Uni
versidad Autónoma de Barcelona 1985; Carlos de la 

Serna et al.: Estudio sobre la Formación Profesional 
en España, ikke udgivet manuskript Madrid 1985. 

2) Som overblik sammenlign Ministerio de Educación 
y Ciencia: Las Enseñanzas Medias en España, 
Madrid 1981. 

J) Jf. Cándido Genovard et al. som ovenfor. 
4) Til diskussionen om erhvervsuddannelseskrisen 

sammenlign f.eks. forskellige bidrag i tidsskriftet 
Profesiones y Empresas (Madrid); J. Díaz Malledo: 
Educación y Empleo, Algunas Reflexiones sobre 
la llamada Formación Profesional, i: Papeles de 
Economía nr. 8, Madrid 1981; Fundación FOESSA 
(udg.): Informe Sociológico sobre el Cambio Social 
en España 1975 - 1983, Madrid 1983. 

s) Fundación FOESSA, som ovenfor, s. 223. 
ή) Jf. INEM: Requerimientos de Empleo y Formación 

Profesional, Madrid 1980; INEM: Requerimientos 
de Empleo y Cualificación en las Empresas, Madrid 
1983; Ministerio de Economia y Comercio (udg.): El 
Mercado de Trabajo en España, Madrid 1982 og 
anmærkning 7. 

7) Jf. Fundación IESA (udg.): Investigación Socioló
gica sobre la Juventud en España 1977—1982, 

Madrid 1982; Comisión Interministerial (udg.): Pro
blemática Juvenil en Relación con la Adecuación 
Educación-Empleo, Madrid 1982. 

g) Jf. INEM: La Formación Ocupacional como Parte 
del Sistema de Empleo, Madrid 1983. 

9) Jf. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (udg.): 
Acuerdo Económico y Social, Madrid 1985; Papeles 
de Economía nr. 22, Madrid 1985. 

">) Jf. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (udg.): 
Mercado de Trabajo y Crisis Económica, Madrid 
1985. 

" ) Til diskussionen om reformen af mellemuddannels
erne jf. Ministerio de Educación y Ciencia: Las 
Enseñanzas Medias en Espana, Madrid 1981 og 
1982; samme: Hacia la Reforma, Madrid 1983; 
samme: Propuesta de Organización de la Enseñanza 
Medía Reglada Postobligatoria, Madrid 1985. 

12) Jf. f.eks. RAFAEL ORDOVAS: Reflexiones en torno 
al Tema de la Reforma de las Enseñanzas Medias, 
Madrid 1983 (udg. IESA); samme: Debate acerca de 
la Formación Profesional, ikke udgivet manuskript, 
Madrid 1985. 
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Portugal 

Basisdata 

Miguel Jerónimo 

Som i andre europæiske lande peger den 

seneste udvikling i Portugal på indførelsen 

af et »tosporet system«, dvs. konkrete 

uddannelsestilbud inden for forskellige lov

fæstede organisatoriske systemer. Sidelø

bende med det almene uddannelsessystem i 

undervisningsministeriets regie (hvor der 

bl.a. tilbydes teknisk/erhvervsfaglige kur

ser) tilbyder arbejdsministeriet de unge et 

alternativt forløb gennem instituttet for 

beskæftigelse og erhvervsuddannelse 

(IEFP). 

Den faktiske forbindelse mellem de to 

ministerier for så vidt angår erhvervsuddan

nelserne består i kombinerede bestræbelser 

for at etablere retningslinier for program

mer inden for uddannelsesmæssige, viden

skabelige og teknologiske områder, hvor 

det interministerielle beskæftigelsesudvalg 

(CIME) spiller en vigtig rolle som formid

lende organ. 

Det nuværende lærlingesystem, for så vidt 

angår førstegangsuddannelserne, er etable

ret i 1984 ved lov nr. 102/84, hvor IEFP på 

arbejdsministeriets vegne har udformet den 

organisatoriske struktur omfattende statens 

lærlingeudvalg (CNA) og de regionale lær

lingeudvalg med tresidet repræsentation. 

Disse udvalg er alle underlagt IEFP. 

Hvad er IEFP? 

Dette institut for beskæftigelse og er

hvervsuddannelse hører ind under ar

bejdsministeriet og iværksætter erhvervs

uddannelsesaktiviteter både direkte og i 

'samarbejde med andre organer og virksom

heder, navnlig inden for håndværk og indu

stri. 

IEFPs hovedopgave er at yde teknisk og 

pædagogisk assistance til erhvervsuddan

nelsesprogrammer samt finansiere aktivite

terne i de forskellige erhvervsuddannel

sescentre. 

CNA har følgende opgaver: 

■ at foretage undersøgelser og fremlægge 

forslag for regeringen om lovforanstalt

ninger vedrørende lærlingeuddannelsen 

■ at holde lærlingeuddannelsessystemet à 

jour og udarbejde fortegnelser over uddan

nelsesvirksomheder 

■ at udarbejde programmer for lærlinge

uddannelserne 

■ at orientere og koordinere aktiviteterne i 

de regionale udvalg 

■ at fremsætte forslag for regeringen om 

oprettelse af tekniske udvalg. 

Udvalgets repræsentanter kommer fra for

skellige ministerier: arbejds og socialsik

ringsministeriet (2), undervisningsministe

riet (1), indenrigsministeriet (1), industri og 

energiministeriet (1). Der er 2 repræsentan

ter fra fagbevægelsen (UGT) og 2 repræsen

tanter fra arbejdsgiverside (1 fra det portu

gisiske handelskammer og 1 fra det portu

gisiske industrikammer) samt yderligere 2 

personer med alment anerkendt ekspertise 

inden for erhvervsuddannelserne, der udpe

ges for at komplettere CNA. Der stilles 

specielle medarbejdere til rådighed for 

bestyrelsen ved IEFPs foranledning enten 

fra den lokale eller regionale administration 

eller lærere med særlige kvalifikationer, 

ligesom ansatte fra forskellige offentlige 

virksomheder. 

Regionaludvalgene har samme opbygning 

som CNA med repræsentanter fra de for

skellige ministerier, fra fagforbund som er 

tilsluttet UGT, fra arbejdsgiverforeningen 

samt 2 personer med alment anerkendt 

kompetence. 

Udvalgenes hovedopgave består i at fremme 

lærlingeuddannelserne på regionalt plan. 

Blandt andre vigtige opgaver skal udvalgene 

sikre, at statens politik gennemføres i hen

hold til de af CNA udstukne retningslinier. 

De skal 

■ kortlægge behovet for førstegangsud

dannelser i regionen 

Portugal 

Befolkning 

Befolkningstæthed 

Arbejdsløshed 1985 (skøn) 

10,0 mio 

108/km
2 

7,5 % (*) 

Industriel produktion (1983 = 100) 151 

Tilvækstrate bruttosocialprodukt 1,9 % 

Kilde: OECD, EFKommissionen. 

Kilde: CEDEFOP, 1982. 

65 



Ensino Superior 
Militar 

Formação Cursos 
Profissional em Regime 
a Nível Superior PósLaboral 

Ensino Superior 
Universitário 

Ensino Superior 
não Universitário 

Cursos Sistema Formação 
. Profissionais de Aprendizagem Profissional 

Ensino 

Ensino 

Ensino 
Preparatório 
Directo 

Dette 

diagram giver et 

overblik over de 

forskellige uddannelsestilbud. 

■ undersøge virksomhedernes reelle mu

ligheder for at uddanne lærlinge og fastsæt

te et maksimum for, hvor mange lærlinge 

der må uddannes i en virksomhed 

■ fremme lærlingeuddannelserne i virk

somhederne 

■ udarbejde forslag til aktiviteter, der skal 

prioriteres i de forskellige sektorer med 

henblik på førstegangsuddannelsen samt de 

forskellige erhvervsfaglige områder 

■ foreslå forskellige modeller for lær

lingeuddannelser under hensyntagen til 

regionale begrænsninger 

■ samarbejde aktivt med centrene for 

beskæftigelse og erhvervsuddannelse og de 

kommunale myndigheder, der giver de nød

vendige informationer til offentligheden 

■ samordne deres aktiviteter med andre 

offentlige institutioner, kooperativer og 

den private sektor. 

Efter forslag fra CNA etableres tekniske 

udvalg bestående af kvalificerede medar

bejdere fra arbejdsministeriet, undervis

ningsministeriet, industri og energiministe

riet, offentlige institutioner, faglige organi

sationer og arbejdsgiverforeninger. 

De tekniske udvalg har midlertidig karakter 

og funktion inden for CNA. Deres hoved

opgaver vedrører de forberedende undersø

gelser til lovforslag i relation til uddannel

sesordningerne for lærlinge inden for de 

forskellige fag og sektorer og omfatter 

■ indholdet af programmer for de almene 

og specielle uddannelsesområder 

■ det maksimale antal lærlinge pr. fag 

eller fagområde 

■ lærlingeuddannelsens varighed 

■ uddannelsens daglige og ugentlige time

tal i overensstemmelse med lovreglerne om 

arbejdstidens længde 

■ prøvernes art og hyppighed, eksamens

komiteens sammensætning ved lærlingens 

afsluttende prøve, hvis medlemmer rekrut

teres fra ministerier, faglige organisationer 

og arbejdsgiverforeninger 

■ regler og vilkår for, hvilken placering i 

skolesystemet lærlingeuddannelserne sva

rer til. 

Lærlingeuddannelsessystemet 

Systemet er iværksat ved lov nr. 102/84 og 

giver de unge mulighed for at tilegne sig 

forskellige færdigheder og specielle kund

skaber, som er forudsætningen for at opnå 

et kvalificeret arbejde. 

De forskellige virksomheder betragtes som 

prioriterede uddannelsesområder, hvor 

vekseluddannelse er et retningvisende prin

cip. Da erhvervslivet i Portugal hovedsage

ligt omfatter små og mellemstore virksom

heder, er der mulighed for at uddanne de 

unge med støtte fra erhvervsuddannelses

centre, som er anerkendt af IEFP. 

Læretiden varer højst fire år, men normalt 

er kurserne baseret på et uddannelsespro

gram for tre år, der omfatter 
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■ speciel uddannelse med en teoretisk 

teknologisk del og en praktisk del 

■ almen uddannelse, der supplerer den 

specielle uddannelse, og med følgende obli

gatoriske fag: 

■ portugisisk 

■ regning 

■ samfundsorientering 

■ fremmedsprog (engelsk eller fransk) 

Den specielle uddannelse foregår i centre i 

tilknytning til virksomheden, mens den 

almene uddannelse foregår på offentlige 

eller private skoler. 

Hvor kan man henvende sig 

■ På IEFPs beskæftigelsescentre 

■ IEFPs erhvervsuddannelsescentre 

■ hos kommunale myndigheder 

■ arbejdsgiverforeninger 

■ virksomheder der er kvalificerede til at 

uddanne lærlinge. 

Virksomhedens opgave er at formidle den 

nødvendige uddannelse, således at lærlin

gen kan tilegne sig de korrekte færdigheder 

inden for det fagområde, som han/hun 

ønsker at dygtiggøre sig i. Virksomheden 

skal kunne tilbyde lærlingen sådanne 

arbejdsopgaver, der kompletterer hans/ 

hendes almene uddannelse. 

Endvidere skal virksomhederne samarbejde 

med andre offentlige og private organisatio

ner, der tager sig af den almene uddannelse, 

og med regelmæssige mellemrum oplyse 

lærlingens forældre eller værge om de 

under uddannelsen opnåede resultater. 

Andre aspekter, der skal tages i betragtning, 

er de almindelige støtteordninger for lær

linge, samt betalingen af et stipendium. 

Virksomheder med lærlingeuddannelses

programmer får som regel teknisk og pæda

gogisk assistance fra undervisnings, ar

bejds og socialsikrings, industri og ener

giministerierne inden for følgende områ

der: 

■ organisatoriske og fremmende foran

staltninger 

■ erhvervsfaglig orientering 

■ uddannelse af instruktører 

■ pædagogisk dokumentation. 

Erhvervsorientering og vejledning tilbydes 

både unge og voksne i de regionale beskæf

tigelsescentre, som hører ind under IEFP. 

Vejlederne går som regel frem efter frivillig

hedsprincippet og princippet om valgfri

hed, for så vidt angår fag og erhvervsforløb, 

som giver de unge eller voksne mulighed for 

at udvikle deres evner. 

Inden for efteruddannelsen varetager IEFP 

en vigtig opgave både direkte og i samarbej

de med andre virksomheder og offentlige 

organisationer, for så vidt angår erhvervs

uddannelserne inden for industrifagene. 

Programmerne, som instituttet tilbyder, 

tager sigte på folk, som er i arbejde, og 

arbejdsløse over 18 år. 

Der findes 

■ direkte aktiviteter ved erhvervsuddan

nelsescentre under IEFP, hvis hovedsigte er 

at dygtiggøre arbejdere inden for specifikke 

arbejdsområder, om end der også tilbydes 

faglig omskoling 

■ aktiviteter foranlediget af de erhvervs

faglige centre, der som regel gennemføres 

efter nærmere aftale mellem IEFP, fagbe

vægelsen og arbejdsgiversiden inden for de 

forskellige sektorer. IEFPs medvirken er 

tilknyttet den finansielle, tekniske og pæda

gogiske støtte. 

I 1983 var 11 sådanne centre allerede i 

funktion inden for fagområderne jernud

vindingsindustri, træindustri, tekstil, sko

tøj, bilmekaniker, bager, jernbaner, fiske

rierhverv, handelsmarine samt bygge og 

anlæg og offentlige arbejder. 

Samarbejdsprogrammerne mellem IEFP og 

de erhvervsfaglige centre koordineres af 

erhvervsuddannelsescentrene for at sikre, at 

de svarer til behovene inden for de forskel

lige offentlige organisationer og virksomhe

der, kommunale myndigheder, faglige or

ganisationer, kooperativer og private virk

somheder. 

To yderligere aspekter er af største vigtig

hed: 

■ uddannelse af uddannere og 

■ erhvervsfaglige revalideringsprogram

mer. 

Førstnævnte omfatter de medarbejdere, der 

formidler uddannelsen, og sidstnævnte har 

sin egen infrastruktur med forskellige cen

tre fordelt over hele landet. IEFP yder 

teknisk og finansiel støtte til udvikling af 

metoder under særlig hensyntagen til fysisk 

og mentalt handicappedes behov. 

Den 16. maj 1985 offentliggjordes lov nr. 

165 indeholdende bestemmelserne vedrø

rende den tekniske og finansielle støtte, som 

instituttet for beskæftigelse og erhvervs

uddannelse yder til erhvervsuddannelserne i 

samarbejde med andre organisationer. 

Afslutningsvis skal der henvises til er

hvervsuddannelsesinstitutioner, som er til

knyttet forskellige ministerier, f.eks. sund

heds, landbrugs, fiskeri og fødevaremi

nisterierne samt ministeriet for turisme, 

som alle tilbyder specialkurser til fremme af 

forskellige former for aktiviteter og udvik

ling af kundskaber inden for disse områ

der. 
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Regeringsinstitutioner 

ClFAG 

Cent ro de F o r m a ç ã o e Gestão 

Av. Júlio Dinis, 11 

Ρ  1000 LISBOA 

— Dr. Prostes da Fonseca 

COMISSÃO INTERMINISTERIAL 

PARA O EMPREGO 

(CIME) 

Avenida da República, 6 2  8 ? andar 

Ρ  1000 LISBOA 

Tel . : 76 93 61 

— Dr. Ar tu r Mota 

COMISSÃO NACIONAL 

PARA A APRENDIZAGEM 

(CNA) 

Rua Morais Soares , 93  5? 

Ρ  1900 LISBOA 

— Presidente: Eng? Pedro Vidal 

CONSELHO PERMANENTE DA CONCERTAÇÃO 

SOCIAL 

c / o Ineuropa 

Av. Duque d 'Avi la , 112 

Ρ  1000 LISBOA 

— SecretárioGeral : Dr . Manuel Areias 

INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL 

IEFP 

Rua das Picoas , 1 4  7 ? 

Ρ  1000 LISBOA 

Tel . : 56 38 0 1 / 5 6 27 76 /56 04 00 /52 10 49 

Telex: 1 21 16 I E F P D Τ 

— Directora de Serviços: D™ Mareia Trigo 

— Técnicos: Dr . Marques 

Eng? Vasconcelos 

N ? s Tel . Eng? Xavier 

Gerais Eng? Silveira 

INSTITUTO DE APOIO ÀS PEQUENAS E MÉDIAS 

EMPRESAS INDUSTRIAIS 

Avenida Rodr igo da Fonseca, 73 /73A 

Ρ  1200 LISBOA 

Tel . : 56 02 51 /56 03 72 /56 04 73 

INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL 

I E F P 

Gabinete de Informação Científica e Técnica 

(GICT) 

Rua de Xabregas , 5 2  2 ? 

Ρ  1900 LISBOA 

Tel. : 38 47 01 /38 29 63 , Ext . 251/527 

— Con tac to : D í a Idal ina Pina A m a r o 

INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO 

Praça Marquês de Pomba l 

Ρ  2780 O E I R A S 

— VícePresidente: Eng? Rober to Carnei ro 

INSTITUTO PORTUGUÊS DE ENSINO À 

DISTÂNCIA 

Rua da Escola Politécnica, 147 

Ρ  1200 LISBOA 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

Gabinete de Es tudos e P laneamento (GEP) 

Avenida Miguel Bombarda , 2 0  6 ? 

Ρ  1093 LISBOA C O D E X 

Tel . : 7 6 8 5 6 3 / 7 6 2 0 6 6 / 7 6 9 2 4 3 / 7 3 4 7 66 /7348 16 

— Director: Eng? Char te rs de Azevedo 

Tel . : 77 88 23 

— DeputyDirector : Dr.a Mar ia José Rau 

Tel . : 77 38 98 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

DirecçãoGeral do Ensino Secundário 

Avenida 24 de Ju lho , 140 

Ρ  1200 LISBOA 

Tel . : 67 70 71 

DirecçãoGeral de Adul tos 

Avenida 5 de O u t u b r o , 107 

Ρ  1051 LISBOA C O D E X 

— D r a Berta Busturff 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

Avenida 5 de O u t u b r o , 107 

Ρ  1051 LISBOA C O D E X 

Tel . : 77 87 93 /77 16 14/77 89 25 /77 81 17 

MINISTÉRIO DA SAÚDE 

Avenida J o ã o Cr i sós tomo, 9 

Ρ  1000 LISBOA 

Tel . : 54 42 12/54 44 04 /54 48 43 /54 44 11 

Depa r t amen to de Recursos H u m a n o s de Saúde 

Av. Miguel B o m b a r d a , 6  2 ? 

Ρ  1000 LISBOA 

Tel.: 73 54 27/73 50 18/73 50 55/73 51 04 

MINISTÉRIO DO TRABALHO E SEGURANÇA 

SOCIAL 

Praça de Londres , 2 

Ρ  1000 LISBOA 

Tel . : 80 44 60 /80 30 10/80 20 10 

MINISTÉRIO DO TRABALHO E SEGURANÇA 

SOCIAL 

Serviço de In fo rmação Científica e Técnica 

(SICT) 

Praça de Londres , 2  1 ? anda r 

Ρ  1091 LISBOA C O D E X 

Tel . : 89 36 33 

— Con tac to : D r a M a Fe rnanda de Sousa 

D r a M a Odete Santos 

SECRETARIA DE ESTADO DO EMPREGO 

E FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

Praça de Londres , 2 

Ρ  1000 LISBOA 

Tel . : 80 20 10 

SECRETARIA DE ESTADO DA EMIGRAÇÃO, 

LISBOA 

Inst i tuto de Apo io à Emigração 

Av. Visconde de Valmor , 19 

Ρ  1000 LISBOA 

Tel . : 67 63 79 

— D!a Mar ia José 

SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 

I E F P 

Rua Silva e A lbuque rque , 9  4 ? esq. 

Ρ  1900 LISBOA 

— Director: Dr . An tón io Miguel Proença 

Arbejdsgiverorganisationer 

CONFEDERAÇÃO DO COMÉRCIO PORTUGUÉS 

Rua Saraiva de Carva lho , 1  2 ? anda r 

Ρ  1200 LISBOA 

Tel . : 66 85 39 /66 85 52 /60 80 40 

— Secretár ioGeral : Dr . Sampaio e Melo 

Dr. Luz 

CONFEDERAÇÃO DOS AGRICULTORES DE 

PORTUGAL 

Calçada Ribeiro Santos , 1 9  R / c 

Ρ  1200 LISBOA 

Tel . : 67 51 71 /67 68 20 

— Presidente: Prof. Doutor Rosado Fernandes 

CONFEDERAÇÃO DA INDÚSTRIA PORTUGUESA 

(CIP) 

Av. 5 de O u t u b r o , 3 5  1 ? E 

Ρ  1000 LISBOA 

Tel . : 54 50 94 

— Presidente: Dr . Ped ro Ferraz da Cos ta 

Dí a Teresa G u e r r a / D r . An tón io Mineiro 

Forskningsinstitutter 

ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL PORTUGUESA 

(AIP) 

COPRAI  Dept . de Product ivi té 

Praça das Indústr ias 

Ρ  1399 LISBOA C O D E X 

— Dr. Dumas Diniz 

JUNTA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO 

CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA ( JNICT) 

Av. D. Car los I, 1 2 6  2 ? 

Ρ  1200 LISBOA 

Tel . : 67 90 21 /7 

INSTITUTO ANTÓNIO SÉRGIO  INSCOOP 

Rua D. Car los de Mascarenhas , 46 

Ρ  1000 LISBOA 

LNETI 

Labora tór io Nacional de Engenhar ia e Tecnologia 

Industrial 

Cent ro de Fo rmação 

Azinhaga das Lameiras à Est rada do Paço do 

Lumiar 

Ρ  1600 LISBOA 

Tel . : 7 58 27 12, 7 58 61 41 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

Insti tuto de Investigação Científica Tropical 

(HCT) 

Rua da Junque i ra , 86 

Ρ  1300 LISBOA 

Tel . : 63 91 87 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

Inst i tuto Nacional de Investigação Científica 

( INIC) 

Av. Elias Garcia , 1 3 7  4 ? 

Ρ  1000 LISBOA 

Tel . : 77 45 41 /77 33 30 

Fagforeninger 

CONFEDERAÇÃO GERAL DOS TRABALHADORES 

PORTUGUESES 

Intersindical Nacional (CGTP IN) 

Rua Vítor C o r d o n , 1  3 ? 

Ρ  1200 LISBOA 

Tel . : 37 21 81/37 16 48 

UNIÃO GERAL DE TRABALHADORES (UGT) 

Rua dos Douradores 1 7 8  1 ° 

Ρ  1000 LISBOA 

— M . José Veludo 

D™ Manuela Teixeira 

— J o ã o Proença 

Rua Augus ta , 2 8 0  3 ° 

Ρ  1100 LISBOA 

Tel . : 36 II 01 /37 21 03 
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Erhvervsuddannelse 
i Portugal 
Luis Fernando de Mira Amaral 
Arbejds- og socialminister 

Portugals nuværende økonomiske krise 
skyldes ikke så meget en mangel på penge
mæssige investeringer som en mangel på 
investeringer i de menneskelige ressourcer. 
Hér, inden for de sociale investeringer, er 
der et betragteligt underskud, og man har i 
de sener år været vidne til en kraftig beto
ning af de pengemæssige investeringer, 
samtidig med at man ignorerede såvel virk
somhedernes og organisationernes ledelses
mæssige problemer som værdsættelse af og 
investeringer i de menneskelige faktorer. 
Kort sagt bør vi ofre større opmærksomhed 
på vore menneskelige faktorer, eftersom de 
netop er afgørende for et lands udvikling, 
og den nyere tids historie har vist os, at 
mange lande med rige menneskelige resso
urcer gennem passende planlægning har 
kunnet udnytte disse til kvantitativt og 
kvalitativt at tage skridtet til at spille en rolle 
i det internationale økonomiske forum. 

Det fremgår således, at Portugals proble
mer er af kvalitativ og ikke kvantitativ art, 
og at vi skal søge samme kvalitative vækst 
som de øvrige europæiske lande gjorde i 
kølvandet af den anden oliekrise, hvor de 
»spændte livremmen ind« ved at iværksæt
te en industriel og teknologisk omstillings-

Luis FERNANDO DE MIRA AMARAL 
Arbejds- od socialminister Ingeniør i elektroteknik fra 
1ST I 1969 og senere uddannet som økonom ved det 
økonomiske fakultet på Lissabons nye universitet. 
Tidligere formand for styrelsesrådet for den finansielle 
forvaltning af social- og sundhedsforsikringen. 
Medlem af ledelsen af ingeniørsammenslutningen og 
ingeniørernes fagforening. Næstformand ved general
forsamlingen i ingeniørsammenslutningen. 

proces for derigennem at kunne møde de 
nye økonomiske udfordringer. 

Den portugisiske ledighedsprocent er ikke 
alene højere end det europæiske gennem
snit, men 1 ΊΌ meget desto mere foruroli
gende, hvis man betragter sammensætning

en af de arbejdsløse: 

■ Mere end 45 °?o af de arbejdsløse er 

langtidsledige. 

■ 55 % af de arbejdsløse er under 25 år. 

■ Som følge af den økonomiske situation i 

de industrialiserede lande i Europa vender 

et betydeligt antal portugisiske gæstearbej

dere i den arbejdsaktive alder, men uden 

nogen form for fagkundskaber, i øeblikket 

tilbage til Portugal. 

■ De små og mellemstore virksomheder, 

der udgør mere end 70 % af Portugals 

arbejdspladser, er dårligt forberedt til at 

møde den udfordring, Portugals tiltræden 

til De europæiske Fællesskaber udgør, og 

en stor del af dem har behov for en faglig 

omskoling af medarbejderne. 

For at løse denne situation har Portugal 

behov for en passende struktur, især hvad 

angår uddannere og personer med erfaring 

inden for erhvervsorientering og arbejds

formidling. 

I den nuværende økonomiske og sociale 

situation i Portugal, der er karakteriseret af 

en høj ledighedsprocent og af en udpræget 

kvalitativ skævhed mellem arbejdsudbud 

og efterspørgsel, spiller erhvervsuddannel

serne derfor en meget vigtig rolle, ikke blot 

som middel til at rette op på de nævnte 

skævheder, men også som en faktor i den 

almindelige udvikling. 

Den omstændighed, at Portugal fra. 1. ja

nuar 1986 er medlem af De europæiske 

Fællesskaber, er en udfordring, der for de 

fleste af landets virksomheder vil betyde en 

ny eller forøger konkurrenceevne, både 

inden og udenlands, og forpligter den 

portugisiske regering — og herunder især 

arbejds og socialministeriet — til at rette 

særlig opmærksomhed mod de problemer, 

der kan opstå på erhvervsuddannelsesområ

det i denne forbindelse. 

Derfor er erhvervsuddannelserne et at de 

vigtigste temaer i den siddende regerings 

program, og her udstikkes de mest betydeli

ge retningslinjer på området, samtidig med 

at en del af de nødvendige foranstaltninger 

beskrives. 

Erhvervsuddannelsespolitikken er et emne, 

der dels er af interesse for staten, men i 

højere grad for arbejderne, for arbejdsgi

verne og disse parters respektive organisa

tioner. Jeg finder derfor, at denne politiks 

definition og iværksættelse bør ske gennem 

en forhandling mellem staten, de involvere

de parter og repræsentanter for den øko

nomiske sektor, som på kort sigt især vil 

kunne føre til udarbejdelse og godkendelse 

af en rammelovgivning om erhvervsuddan

nelserne, som er tilpasset landets behov og 

de forhåbninger, der stilles fra arbejdsmar

kedets parter. 

Arbejdsmarkedets parter vil bl.a opnå ind

flydelse ved gennemførelsen af en ny struk

tur i det statslige erhvervsuddannelses og 

arbejdsformidlingsinstitut på centralt og 
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regionalt plan med hensyntagen til en opti
mering af de erhvervsuddannelsesstruktu-
rer, der enten hører under instituttet, eller 
som institutet er med til at finansiere. 

For at erhvervsuddannelserne kan modsva
re de krav, virksomhederne stiller i virkelig
heden, mener jeg, at staten — igennem 
erhvervsuddannelses- og arbejdsformid-
lingsinstituttet — ikke bør foregive at ville 
varetage al erhvervsuddannelse direkte, 
men derimod med alle til rådighed stående 
midler bør støtte de uddannelsesaktiviteter, 
der tilbydes enten i de enkelte virksomheder 
eller af sammenlutninger af virksomheder, 
der er oprettet med dette formål for øje. Det 
er min opfattelse, at kun på den måde vil det 
kunne sikres, at den tilbudte uddannelse er 
struktureret efter virksomhedernes reelle 
behov og som følge deraf også interesserer 
dem. I denne sammenhæng er det væsent
ligt også at udnytte de erhvervsuddannelses-
strukturer, der nu findes på virksomheder
ne, og som ikke er udnyttet tilstrækkeligt. 

Kun ved erhvervsuddannelse vil man kunne 
bevare rentabiliteten og dermed beskæfti
gelsen inden for visse industrisektorer, der i 
øjeblikket er under omstrukturering som 
følge af indførelsen af ny teknologi og de 
deraf følgende dybtgående forandringer i 
produktionsmåderne. 

Blandt de sektorer i Portugal, hvor de 
teknologiske forandringer kræver en om
strukturering som forudsæting for, at de 
kan overleve, kan jeg blot som eksempel 
nævne: Skibsbygningsindustrien, fiskeriet, 
tekstilsektoren og glasindustrien. 

Ud over disse eksempler på omstrukture
ring må man også tænke på etableringen af 
nye, højteknologiske industrier, især på 
elektronikområdet, der ikke råder over højt 
kvalificeret arbejdskraft, og hvis behov må 
medtages i tilrettelæggelsen af erhvervsud
dannelserne i fremtiden. 

Jeg vil heller ikke undlade at henvise til den 
betydning, jeg tillægger uddannelse af med
arbejdere, der kan have en jobskabende 
virkning: Uddannere, arbejdsformidlere og 
personaleudviklere. 

Beskæftigelse efter erhvervssektorer i %, 1970-1983 

I970 1975 1980 1983 

Landbrug 

Industri 

Tjeneste
ydelser 

Jeg lægger også stor vægt på nødvendighe
den af at gøre en ihærdig indsats for er
hvervsuddannelsen af de unge, dels fordi de 
er hårdest ramt af arbejdsløsheden, og dels 
fordi de er mere motiverede over for de 
ændringer i arbejdsmønsteret, de nye 
teknologier medfører. 

Kvinderne, de ufaglærte og de langtidsledi
ge er andre befolkningsgrupper, der er 
hårdt ramt af arbejdsløsheden, og jeg fin
der, at disse grupper bør betragtes som 
de primære modtagere af fremtidige er-
hvervsuddannelsesinitiativer, som udarbej
des under hensyntagen til opnåelsen af reelt 
lige muligheder til arbejde. 

Jeg vil også gerne fremhæve det forslag, den 
nuværende regering har fremsat til at indle
de et internationalt samarbejde inden for 
beskæftigelse og erhvervsuddannelse på 
EF-plan. Portugal vil inden for rammerne 
af et bilateralt samarbejde med de øvrige 
medlemsstater få mulighed for at udnytte de 
erfaringer, man har gjort i andre lande, 
uden at dette bør føre til, at løsningerne 
automatisk overføres til det portugisiske 
samfund uden ændringer, men sådan at de 
indhøstede erfaringer tjener som et relevant 
referencepunkt. 

For så vidt angår samarbejdet med EF-in-
stitutionerne, vil jeg gerne indlede med at 
henvise til den væsentlige støtte, Portugal 
allerede inden tiltrædelsen modtog fra 
EF-side, og som er anvendt til opbyggelsen 
af et net af erhvervsuddannelsescentre (spe-
cialarbejderskoler), med hvilket vi vil søge 
at opnå en integreret, landsomfattende 
dækning på dette område. 

På dette område vurderer jeg også samar
bejdet med CEDEFOP til at have stor 
interesse og finder, det bør udbygges. Jeg vil 
gøre mit yderste for at arbejds- og socialmi
nisteriet inden for rammerne af sine mulig
heder tilvejebringer betingelserne for et 
frugtbart samarbejde i fremtiden. 

Endelig vil jeg gerne udtrykke håbet — som 
allerede er virkeliggjort — om, at Portugal 
med støtte fra EFs institutioner, og herun
der i særlig høj grad CEDEFOP og Den 
europæiske Socialfond, inden for kort tid 
vil kunne se en væsentlig forbedring 
af situationen på beskæftigelses- og er
hvervsuddannelsesområdet og således vil 
kunne forberede sig til sikkert og optimi
stisk at tage den udfordring op, som inte
grationen i Europa udgør for en endnu svag 
økonomi som den portugisiske. 
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Vi vil fra sammenslutningen af fagforenin

gen, UGTs, side lykønske CEDEFOP med 

dette initiativ. For Portugal er tiltrædelsen 

til De europæiske Fællesskaber af meget 

væsentlig betydning, der vil få afgørende 

indflydelse på landets økonomiske og socia

le udvikling. 

Erhvervsuddannelsen er ét af de områder, vi 

forventer, EFmedlemskabet vil bringe den 

mest udprægede tilnærmelse til den situa

tion, der hersker i de øvrige medlemsstater, 

bl. a. i form af erfaringsudveksling og 

teknisk støtte. I denne forbindelse kan 

CEDEFOP spille en afgørende rolle, og 

også præsentation, drøftelse og gennemfø

relse af infrastrukturelle projekter, især 

inden for rammerne af Den europæiske 

Socialfond, vil spille ind. 

CEDEFOPspørgeskemaet muliggør iværk

sættelsen af en dialog, selv om denne på 

grund af den disponible plads må blive 

kortfattet, og vi ser frem til ved senere 

lejlighed at kunne uddybe mange af de 

berørte emner. Vi vil gerne fremhæve det 

dokument, CEDEFOP har udarbejdet om 

en fornyelse af erhvervsuddannelserne i 

Portugal, som et glimrende arbejdsgrund

lag. 

JOÃO ANTÓNIO GOMES PROENÇA; 

Kemiigeniør, 

tidligere forsker og universitetsdocent; 

Medlem af Det nationale Uddannelsesråd; 

Medlem af de permanente sociale samarbejdsråd; 

Generalsekretær for fagforeningen for ansatte i den 

offentlige administration; 

Erhvervsuddannelse 
i Portugal 
ved João António Gomes Proença 
Landssekretær i sammenslutningen af 
fagforeninger, União Geral de Trabalha
dores 

UGT finder, at teknologisk fornyelse som 

er væsentlig for at sikre virksomhedernes 

konkurrenceevne, ikke vil blive udnyttet på 

alle områder, hvis ikke virksomhederne 

råder over kvalificeret arbejdskraft til den

ne nye teknologi samt en social struktur, der 

sikrer en rationel udnyttelse heraf. 

I denne forbindelse finder UGT, at investe

ringer i skole og erhvervsuddannelserne 

bør gives meget høj prioritet for derigennem 

bedre at kunne udnytte vort lands vigtigste 

råstof: 

Menneskene. Dette område finder vi ikke er 

blevet tildelt væsentligt større opmærksom

hed i forbindelse med tiltrædelsen. 

Det er vor overbevisning, at erhvervsuddan

nelserne er af meget stor betydning i sam

menhæng med uddannelsessystemet og som 

middel for de unge til at integrere sig på 

arbejdsmarkedet, og at de derfor bør frem

mes væsentligt. 

Vi vil også lægge vægt på nødvendigheden 

af et uddannelsesomskolings og genoplæ

ringssystem for arbejdere, der allerede er 

erhvervsaktive, sådan at de kan forberedes 

til de omstruktureringsprocesser og den 

teknologiske fornyelse, der finder sted ikke 

alene på virksomhedsplan, men også på 

sektorplan, og endvidere finder sted på 

regionalt niveau for at følge retningslinjer

ne i de regionale udviklingsprogrammer. 

UGT følger problematikken i forbindelse 

med indførelse af ny teknologi med den 

største interesse, hvad angår virkningen for 

arbejdets indhold og organisering. 

UGT mener, det er bydende nødvendigt, at 

der etableres en bred social enighed om 

indførelse og udvikling af ny teknologi, for 

at omstillingsprocessen kan lettes og mod

standen reduceres. I den forbindelse finder 

vi, følgende krav må overholdes: 

■ Den ny teknologi må ikke indføres 

ukontrolleret, men bør tilrettelægges i sam

arbejde med arbejderne og disses faglige 

organisationer, så de sociale aspekter ikke 

udelades. 

■ De muligheder, den ny teknologi tilby

der, bør udnyttes til en berigelse af arbejdets 

indhold og ikke medføre en nedvurdering af 

medarbejdernes kvalifikationer, der kan 

forvandle medarbejderne til robotter. I ste

det bør robotterne være til lettelse for 

medarbejderne. 

■ Omstillingsprocesserne i de traditionelle 

sektorer (såvel industri som servicesekto

ren) bør ledsages af mere generelle foran

staltninger til udvikling, til udvidelse af 

aktivitetsområderne eller til udnyttelse af 

nye erhvervsgrene, som vil kunne tjene til at 

gøre beskæftigelsesproblemer mindre akut 

og til en bedre udnyttelse af de menneskelige 

ressourcer, der dag for dag bliver af større 

betydning for Portugal. 

■ Skole og erhvervsuddannelsespolitikken 

bør gøres mere fleksibel og tilpasses virke

ligheden, der ændrer sig hastigt og på 

mange punkter. Politikken på disse områ

der bør også koordineres med en aktiv 

jobskabelsespolitik. 

■ Det industrielle demokrati bør fremmes, 

for at arbejdernes deltagelse på alle niveau
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er, men særlig i virksomhederne, kan udvik

les og beriges. 

Hele den europæiske fagbevægelse kræver 

ret til oplysninger, rådføring og forhandling 

i forbindelse med indførelsen af ny tekno

logi. Der er på EFniveau ved at blive bred 

enighed herom, hvilket bevises af mødet i 

Val Duchesse den 12. februar 1985, hvor 

emnet blev berørt af de deltagende parter 

(arbejdsgiver og arbejdstagerorganisa

tioner) samt Kommissionens formand, 

Jacques Delors. 

Vi finder endvidere, at der bør etableres 

uddannelsesaktiviteter om den ny teknolo

gi, rettet mod arbejdernes repræsentanter, 

for at disse kan blive i stand til ansvarligt at 

deltage i de forhandlinger om vurderingen 

af den nye teknologi, der vil ledsage dens 

indførelse. 

UGT mener, at man for at imødegå en 

fattiggørelse af Portugal ikke blot må fore

tage en konjunkturmæssig forvaltning af 

krisen, men at der også må kræves foran

staltninger, der strukturelt vil virke på mel

lemlang og lang sigt. 

I den forbindelse finder vi, at der må søges 

opnået en modernisering af økonomien, 

som vil kunne bevirke, at Portugal erobrer 

en mere favorabel plads i den internationale 

fordeling af arbejdet. Denne proces inde

bærer, at der må gennemføres en definition 

af gennemskuelige politiske handlingspro

grammer på følgende områder: 

■ Omstrukturering af Portugals økono

miske system, som indebærer indførelsen af 

nye sociale og økonomiske infrastruk

turer med henblik på regional udvikling og 

for at Portugal på ny kan spille en rolle i 

verden. 

■ Nedsættelse af landets afhængighed på 

landbrugs og fødevareområdet og moder

nisering af de traditionelle eksportsektorer 

samt en udvikling af sektoren for teknisk 

udstyr og investeringsgoder ved hjælp af ny 

teknologi. 

■ Udvikling af nye sektorer for tjenestey

delser, som udnytter mulighederne for på 

verdensplan at udveksle tjenesteydelser, og 

som drager nytte såvel af vor geografiske 

beliggenhed som vore forbindelser til Afri

ka og Latinamerika. 

UGT har fra første færd været aktivt 

medvirkende i gennemførelsen af det nye 

læresystem, og UGTs repræsentanter og de 

teknikker, de har foreslået, har spillet en 

aktiv rolle på alle niveauer i både det 

landsdækkende og de regionale læreud

valg. 

Der er her tale om et program til vekselud

dannelse af unge, og selv om programmet 

endnu er i de indledende faser, kan vi dog 

allerede drage visse opmuntrende konklu

sioner i forbindelse med det samarbejde, 

virksomhederne, og herunder især de små 

og mellemstore virksomheder, har ydet i 

undervisningsforløbene. 

Vi finder, at uddannelsen på virksomheder

ne bedst fremmes ved en decentralisering af 

uddannelsesprogrammernes kordinations

og dynamiseringsstrukturer samt af de 

tekniske, pædagogiske og finansielle støtte

foranstaltninger. Også opfordringer til 

sammenslutninger af små og mellemstore 

virksomheder på regionalt plan samt præfe

rentiel støtte til lokale erhvervsfremmende 

initiativer, der med støtte fra de selvstyren

de regioner vil kunne give jobskabelse og 

erhvervsuddannelse et bredere perspektiv, 

bør medtages i denne sammenhæng. 

UGT og de fagforbund, der indgår heri, 

lægger stor vægt på videreuddannelse. I 

denne forbindelse tilbyder UGT og nogle af 

forbundene — især inden for servicesekto

ren — konstant efteruddannelseskurser, 

især efter arbejdstid. 

På den anden side har vi i de kollektive 

forhandlinger måttet slås for, at der gives 

tid (af arbejdstiden) og tilladelser (med og 

uden ubegrænset varighed) til uddannelser 

og endda for at virksomhederne vil aner

kende gyldigheden af de erhvervede kursus

beviser og titler. 

Endelig lægger UGT stor vægt på den rolle, 

de samvirkende erhvervsuddannelsescentre 

(specialarbejderskoler), vil kunne spille. 

Disse centre forvaltes af arbejdsmarkedets 

tre parter og vil derfor kunne påtage sig 

uddannelsesaktiviteter i perioder med un

derudnyttelse eller kunne deltage i omstil

lingsprocesserne i industrien. 

Overenskomsterne indeholder indtil nu 

intet om dette emne, men UGT har allerede 

taget kontakt med visse brancheorganisa

tioner og er af den overbevisning, at der i 

forbindelse med programmerne om sektor

mæssig omstrukturering eller fornyelse bør 

udarbejdes uddannelsesprogrammer med 

fælles forvaltning og med henblik på dels at 

tilpasse sig den ny teknologi, dels på at lette 

de medarbejdere, der bliver overflødige på 

grund af den ny teknologi, adgang til anden 

beskæftigelse på eller uden for virksomhe

den. Det er i denne sammenhæng traditio

nelle sektorer som f.eks. tekstilområdet, der 

er nøglen til beskæftigelse i de områder, 

hvor problemerne er værst som Setúbal, 

Tramagal, Águeda m.fl. 

UGT værdsætter den dialog og udveksling 

af erfaringer, vi har med faglige organisa

tioner i de øvrige EFmedlemsstater og 

landene i resten af Vesteuropa. Denne sam

arbejdsproces, som UGT har medvirket til 

siden sin stiftelse, får ny relevans efter vor 

optagelse i Den europæiske faglige Samar

bejdsorganisation EFS. 

Vi mener, at vor deltagelse i Det økonomis

ke og sociale Udvalg under EF vil kunne 

være meget nyttig, ikke blot i form af 

kontakt til andre faglige organisationer, 

men også med andre sociale partnere. 

På erhvervsuddannelsesområdet venter vi 

os meget af samarbejdet med CEDEFOP. 
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Erhvervsuddannelse 
i Portugal 
ved Rosa Maria Marques, med

lem af styrelsen af CGTPInter

sindical Nacional 

Ehrversuddannelserne vil kunne afsløre sig 

som et effektivt middel til en bedre udnyt

telse af arbejdskraften i sammenhæng med 

en positiv inflydelse på virksomhedernes 

moderniseringsproces og som følge deraf, 

den økonomiske genrejsning i Portugal. 

For at disse muligheder kan udnyttes, er det 

nødvendigt, at der etableres en politik for 

udvikling og økonomi, inden for hvilken de 

sektorer, der er af strategisk betydning i 

udviklingen, er klart definerede, og hvor 

bekæmpelse af arbejdsløsheden er et cen

tralt mål. 

Dette er de grundlæggende betingelser for 

en effektiv erhvervsuddannelsespolitik, 

men der er dog også andre betingelser, der 

må være opfyldt: 

■ Uddannelserne må være fleksible og 

kompatible med det uddannelsespolitiske 

system. 

■ Systemets udgangspunkt må være en 

detaljeret beskæftigelsesstatistik, der til

lader uddannelserne at tilpasse sig situatio

nen og de øjeblikkelige tendenser inden for 

de forskellige sektorer på arbejdsmarke

det. 

Udarbejdelse og iværksættelse af den lands

dækkende plan for erhvervsuddannelse er, 

som den portugisiske sammenslutning af 

fagforeninger for offenligt ansatte, CGTP, 

har krævet siden sin 4. kongres i 1983, 

ROSA MARIA MARQUES, 39, kemiingeniør 

Medlem af sammenslutningen af fagforeninger for 

offentligt ansatte 

forudsætningen for at der kan skabes sam

menhængende rammer for dette. 

I Portugals nuværende økonomiske og 

sociale udvikling indgår en generel indførel

se af ny teknologi ikke i særlig høj grad, og 

selv om moderniseringen af den portugisis

ke økonomi er forbundet med en omstruk

trurering og fornyelse af de produktive 

sektorer, er dette ikke nødvendigvis forbun

det med, at de forældede eller nedslidte 

produktionssystemer og metoder udeluk

kende erstattes med ny teknologi. 

Når dette er sagt, bør det dog nævnes, at 

den ny teknologi allerede nu spiller en 

væsentlig rolle inden for nogle sektorer, 

som f.eks. banker, forsikringer, telekom

munikation, transportsektoren og elindu

strien. Under alle omstændigheder vil ind

førelsen af ny teknologi få hidtil ukendt 

indvirkning på bekæftigelsen, arbejdets til

rettelæggelse, arbejdshygiejne og sikker

hed m.m., som vi har set det er sket i 

udlandet. 

Det er vor opfattelse, at udviklingen i 

Portugal, der uden tvivl er afhængig af 

importen af ny teknologi og udstyr hertil, 

alligevel bør ske med to mål for øje: 

■ En motivation af de videnskabelige og 

forskningsmæssige kræfter for at der i det 

mindste i nogen grad søges udviklet og 

produceret avanceret udstyr i Portugal. 

■ Indførelsen af ny teknologi og omstruk
tureringen af produktionsprocesserne bør 
ledsages af en række aktiviteter til omsko
ling og videreuddannelse og af en levende og 

aktiv dialog med de organisationer, der 

repræsenterer arbejdstagerne. 

Denne dialog bør og kan indsættes på alle 

niveauer i de kollektive overenskomster, 

d.v.s. på virksomheds, sektor og for

bundsniveau. Hvis ikke man holder sig disse 

mål for øje vil den generelle indtørelse af ny 

teknologi kunne føre til en større ustabilitet 

på arbejdsmarkedet og endog kunne føre 

til, at den udvikling, landet gennemgår, kun 

bliver af fiktiv karakter. 

Desværre har der til nu kun i sjældne 

tilfælde bestået en sådan dialog med de 

faglige organisationer i forbindelse med 

denne problematik, og således besluttede 

den portugisiske regering for nylig at tildele 

to multinationale selskaber (Alcatel og Sie

mens) kontrakten om digitalisering af tele

fonnettet, uden at der hverken før eller efter 

kontraktens indgåelse havde været taget 

kontakt med de faglige organisationer på 

området. Det blev på denne måde besluttet 

at iværksætte et projekt, som vil kræve en 

betydelig grad af finansiering, og som sand

synligvis vil medføre en væsentlig reduktion 

i arbejdspladserne, uden at detaljer i forbin

delse med projektets rentabilitet og øko

nomiske egnethed for landet blev offentlig

gjort. 

For så vidt angår første del af spørgsmålet, 

finder fagforbundet CGTP, at strategien i 

forbindelse med Portugals økonomiske 

udvikling bør respektere følgende tre prin

cipper samtidig: I) Tillade en fuld og for

nuftig udnyttelse af de ressourcer, landet 

råder over II) Nedsætte landets meget høje 
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grad af udenlandsk afhængighed, samt III) 

Fremme en højere beskæftigelse. Inden for 

disse rammer finder CGTP, at der bør gives 

prioritet til følgende sektorer: 

■ Landbruget, hvilket kræver, at der gøres 

en indsats for at fremme moderniserings

processen, i hvilken det vil være absolut 

nødvendigt at følge følgende retningslinjer: 

Statsstøtte til fremme af andelssammenslut

ninger hos landbrugerne, som vil modvirke 

effekten af den for store opsplitning af 

landbrugsarealerne i den nordlige del af 

landet; genetablering af lovligheden i land

brugsreformens interventionsmuligheder; 

etablering af mekaniseringsfremmende for

anstaltninger samt en væsentlig forøgelse af 

erhvervsuddannelsesaktiviteterne, især for 

de yngre landbrugere.| 

■ Fiskeriet, hvilket kræver en ny fiskerflå

de, som kan udnytte vore fremtidige fiskeri

kvoter. Dette medfører nødvendigvis en 

fornyelse og omstrukturering af den portu

gisiske værftsindustri, der blev meget hårdt 

ramt af krisen. 

■ Bygge og anlægssektoren. 

■ Industrisektorer, der kan tage konkur

rencen op med de importerede varegrupper 

inden for jern og støbegodsfremstilling 

samt fremstilling af tekniske apparater og 

udstyr, og som er nødvendige for at dække 

hullerne i vort industrielle netværk og for at 

skabe forudsætningerne for en reel selv

stændighed i vort forhold til udlandet. 

For så vidt angår anden halvdel af spørgs

målet er det vigtigt at fastslå, at gennemfø

relsen af de tidligere anførte strategier kræ

ver forudgående opfyldelse af følgende 

krav: 

■ Genforhandling af det nuværende ind

hold af regler i EFtiltrædelsestraktaten 

under hensyntagen til de talrige og tungtve

jende hindringer for vor udvikling, trakta

ten indeholder. 

■ Konkretisering af den planlægning, der 

er indeholdt i den portugisiske forfatning. 

Ud over opfyldelsen af disse generelle krav, 

kræver CGTP som tidligere anført indført 

en landsdækkende plan om erhvervsuddan

nelserne. Lovdekretet om samarbejdende 

uddannelse, der blev offentliggjort i løbet af 

1985, efter hvilket virksomheder, uaf

hængige institutioner og faglige organisia

tioner kan søge om statsstøtte, har ikke 

kunnet tilfredsstille vore krav. Dette lovgiv

ningsinitiativ afspejler faktisk de gældende 

normer inden for EF med hensyn til en 

hierarkisering af erhvervsuddannelsesakti

viteter, som ikke gør1 noget for at opfylde de 

opstillede strategiske prioriteter. 

På den anden side set udnytter arbejdsfor

midlings og erhvervsuddannelsesinstituttet 

ikke de vigtigste uddannelsesmuligheder i 

landet tilstrækkeligt. CGTP gentager sit 

krav om aktiv medvirken i forvaltningen af 

instituttet, da kun en forvaltning med del

tagelse af arbejdsmarkedets tre parter mod

svarer behovet for en udvikling af erhvervs

uddannelserne i sammenhæng med beskæf

tigelsen og koordineret på landsplan. 

De kollektive overenskomster kan udgøre 

det rette forum for at få virksomhederne til 

at iværksætte interne erhvervsuddannelses

aktiviteter. 

For de mindre virksomheders vedkommen

de vil det være interessant at fremme en 

forenings eller samarbejdsproces, for at 

denne gruppe kan deltage på lige fod med 

andre i forhandlingerne. Desuden er sam

menslutningsidéen den eneste måde at for

rente investeringer i bygninger og udstyr til 

erhvervsuddannelserne, som vil være uop

nåelige inden for hvert enkelt lille firmas 

begrænsede økonomiske rammer. 

Denne sammenslutningstanke bør frem

mes, ikke blot på sektorniveau, men også på 

lokalt og regionalt plan, og man må søge at 

opnå et godt samarbejde, ikke blot fra de 

centrale, men også fra de lokale og regiona

le myndigheders side. 

Sammenslutningerne af små virksomheder 

vil kunne fremmes på forskellig måde: 

Teknisk og pædagogisk støtte, præmiering 

af uddannelsesinitiativer, tilladelse til at 

bruge offentlige bygninger (skoler og andre 

institutioner), som ikke anvendes etc. 

Under alle omstændigheder bør sådanne 

initiativer være indordnet under den lands

dækkende plan for erhvervsuddannelserne, 

vi kræver indført. 

Det er først og fremmest inden for rammer

ne af de kollektive overenskomster, vi ind

går med arbejdsgiverside (virksomheder 

eller brancheforeninger), vi søger at skabe 

betingelser for, at arbejderne kræver at 

blive tilbudt at deltage i uddannelsesaktivi

teter, der kan forbedre deres erhvervskend

skaber. 

Især inden for de overenskomster, der 

indgås med de store virksomheder, er det 

almindeligt at fastsætte, inden for retnings

linjerne for udvikling og for fremme af de 

faglærtes erhvervsforløb på alle eller enkel

te fagområder, at denne udvikling obligato

risk skal ledsages ef erhvervsuddannelse og 

orientering, som gradvis sætter medarbej

derne i stand til at varetage mere avancerede 

arbejdsfunktioner. Medarbejderne har al 

mulig grund til at deltage aktivt i denne 

Andel mænd og kvinder at den samlede befolkning og 

andel af over 14 årige og af de erhvervsaktive 

Mænd Kvinder 

Andel arbejdsløse af erhvervsaktive mænd og kvinder 

Mænd | Kvinder 

Andel unge Indtil 24 år af mandlige og kvindelige arbejds

løse 

— 3 

erhvervsuddannelse, hvis den faglige udvik

lingsproces ledsages af en tilsvarende stig

ning i medarbejderens økonomiske udbyt

te. 

Vi støder uheldigvis ofte på modstand fra 

arbejdsgiverside i forbindelse med gennem

førelsen af disse regler, også fra de offent

lige arbejdsgiveres side. Denne holdning er 

ikke så meget forårsaget af de forpligtelser, 
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som erhvervsuddannelsen medfører (som i 
øvrigt senere opvejes af den øgede produk
tivitet og de bedre kvalitfikationer, der er en 
følge af uddannelsen), men mere, at disse 
virksomheder fortsat foretrækker at anven
de deres egen, subjektive, vurdering af 
medarbejdernes egnethed af hensyn til med
arbejdernes interne mobilitet på virksomhe
derne. 

Ud over de virksomhedsinterne videreud-
dannelsesforløb søger vi også at skabe 
forudsætninger for studie- og arbejdsmu
ligheder for de medarbejdere, der er til
meldt offenligt anerkendte skole- og uddan
nelsesinstitutioner. 

I de generelle overenskomster er det ganske 
almindeligt, at der indføjes klausuler, der 
udvider de rettigheder, der lovmæssigt er 
fastsat for medarbejdere under samtidig 
uddannelse og beskæftigelse (vekseluddan-
nede). Det er i mange virksomheder lykke
des, ud over en nedsættelse af arbejdstiden 
for de pågældende medarbejdere, at få 
virksomhederne til at afholde i det mindste 
en del af studieudgifterne. 

Det er klart, at kursusbeviser giver bedre 
udsigter til jobmobilitet, i eller uden for 
virksomhederne, for de medarbejdere, der 

har sådanne beviser, eftersom disse beviser 
under udarbejdelsen af overenskomsterne 
indgår i rammerne for adgangen til udøvelse 
af næsten alle funktioner. 

I lyset af de teknologiske ændringer, vi nu 
står overfor, er efteruddannelse og omsko
ling ikke blot vigtige, men tvingende nød
vendige. 

Hvis vi betragter den rolle, som omskoling
en kan have for en stabilisering af arbejds
markedet, burde en obligatorisk indførelse 
af denne uddannelsesform (både hvad 
angår tilbud om uddannelse som pligt til at 
følge denne), ikke blot være indeholdt i 
enkelte overenskomster, men det burde 
være et lovmæssigt fastlagt krav, at alle 
overenskomster skulle indeholde bestem
melser om omskoling. 

Vi finder, at det er nødvendigt at værdsætte 
de menneskelige ressourcer i Portugal, og 
finder det i den forbindelse uacceptabelt at 
spille den rolle som leverandør af billig 
arbejdskraft til det øvrige Europa, som fra 
mange sider påtvinges os. Fagforbundene, 
der er samlet i CGTP, vil gøre deres yderste 
for at kræve gennemført en strategi og 
planlægning af de menneskelige ressourcer, 

hvori samspillet mellem uddannelse og 
beskæftigelse bliver uadskilleligt og derfor 
selv vil kunne virke som en drivende kraft i 
udviklingsprocessen. 

En levende dialog med de europæiske fag
lige organisationer, og herunder i særlig høj 
grad med de lande, der hidtil har været 
medlemmer af EF, har altid været CGTP 
magtpåliggende, også inden Portugals til
trædelse. Det var af denne grund, vi fra 
CGTPs side søgte om optagelse i Den 
europæiske faglige Samarbejdsorganisa
tion, EFS, men af rent ideologiske og ikke 
statutmæssige grunde blev vi nægtet opta
gelse. Ikke desto mindre er de alvorlige 
problemer, som diskuteres blandt arbejder
ne i EF, som ledigheden, den usikre beskæf
tigelsessituation, de regionale skævheder 
o.s.v. årsag til at båndene mellem arbejder
ne og deres organisationer forstærkes. 

CGTP vil gøre sit yderste for igennem en 
åben og konstruktiv dialog at søge opnået 
fælles udgangspunkter for aktiviteter som 
fælles og solidarisk vil kunne etablere 
betingelserne for en forbedring af arbejds-
og levevilkårene i Europa, til en mindskelse 
af udnyttelsen af arbejdskraften og en mere 
retfærdig udvikling. 
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Interview med 
Luís Ferrerò Morales 
Tidligere statssekretær 
for beskæftigelse 
Tidligere arbejdsminister 

Arbejdsstyrkens kvalitative sammensæt

ning spiller en væsentlig rolle for virksom

hedernes konkurrenceevne og den indu

strielle moderniseringsproces i Portugal. 

Hvilke skridt har de faglige organisationer 

på arbejdsgiverside i Portugal taget for at 

kunne deltage i denne moderniseringspro

ces, og hvad har specielt de portugisiske 

virksomheder gjort for at tage de nye 

teknologiske udfordringer op? 

Hvilken rolle spiller f.eks. det statslige 

laboratorium for industriel teknologis af

deling for teknisk uddannelse (LNETI). 

Den nødvendige referenceramme for den 

portugisiske industris moderniseringspro

ces — som nødvendigvis også må indeholde 

indførelse af ny teknologi — er endnu ikke 

tilstrækkelig klart defineret på makroøko

nomisk niveau, og som følge deraf er der 

endnu heller ikke foretaget de nødvendige 

justeringer i virksomhedernes ledelse. 

Erhvervsuddannelsernes betydning for 

virksomhederne, disses organisationer og 

for selve regeringen blev klart følelig, da der 

opstod en mangel på kvalificeret arbejds

kraft som følge af afviklingen af den tekni

ske faguddannelse, som indtil 1974 uddan

nede faglærte arbejdere og mellem

Luis FERRERÒ MORALES, 
jurist; 
Tidligere direktor for arbejdsformidlingen og for fon
den til udvikling af arbejdskraften; 
Nuværende næstformand for den portugisiske indu
striorganisation Medlem af det statslige uddannelsesud
valg 

teknikere inden for landbrug, industri og 

handel. 

Arbejdsgiverorganisationerne og virksom

hederne selv har påvist disse mangler samt 

stillet sig til rådighed for regeringen med 

henblik på at afhjælpe dem. Der har således 

siden 1980 fundet et tæt samarbejde sted, 

som med rimelig effektivitet har kunnet 

foretage følgende: 

■ Man har gjort de første erfaringer i 

forbindelse med det læresystem, der i dag er 

formaliseret ved lovdekret 102/84, og som 

nu er ved at blive indført i de højest 

prioriterede industrisektorer. 

■ Genindførelse af den tekniske faguddan

nelse for at afslutte énsporetheden på dette 

uddannelsesniveau. 

■ Udvikle erhvervsuddannelsescentre (spe

cialarbejderskoler) i de økonomisk mest 

dynamiske sektorer i samarbejde med 

arbejdsmarkedets parter. 

■ Projektering og i nogen grad etablering 

af et net af decentrale erhvervsuddannel

sescentre (specialarbejderskoler) for at kun

ne tilfredsstille de lokale og regionale behov 

for erhvervsuddannelse. 

Vi må også fremhæve den rolle, som den 

portugisiske industrielle sammenslutning 

har spillet på området for erhvervsuddan

nelse af mellemteknikere og værkførere 

siden 1960 ¡gennem sit udvalg for produkti

vitet samt endvidere de kontakter, industri

sammenslutningens virksomheder har haft 

til regeringen for at fastlægge behovet for 

erhvervsuddannelser. 

Det statslige laboratorium for industriel 

teknologis afdeling for teknisk uddannelse 

spiller i øjeblikket ikke nogen rolle på 

området for ny teknologi, idet dens aktivi

teter i højere grad rettes mod det admini

strative område. Det ville være ønskeligt, at 

denne institution hurtigt vender tilbage til 

sit oprindelige formål og iværksætter speci

fikke aktiviteter på området for ny tekno

logi, som man kunne forvente af dets 

teknikere og lederes kvalifikationer. 

Hvorledes kan man efter Deres mening 

fremme virksomhedernes uddannelsesakti

viteter i Portugal, både på de store virksom

heder og på de små og mellemstore virk

somheder, der er et karakteristisk træk i det 

portugisiske erhvervsliv? 

Hvordan er arbejdsgiverorganisationernes 

stilling på uddannelsesområdet, hvilke an

svarsområder vil man påtage sig, og hvilke 

forholdsregler forudser man at tage? 

Virksomhedens størrelse er ikke uden ind

flydelse på holdningen til erhvervsuddan

nelserne. 

Man kan således konstatere, at der i mange 

store virksomheder findes egne erhvervs

uddannelsesstrukturer, der er rettet mod at 

opfylde virksomhedens specifikke behov 

for erhvervsuddannelser, somme tider med 

teknisk og finansiel støtte fra det offent

lige. 

De vanskeligheder, disse virksomhedsbase

rede erhvervsuddannelser møder, hidrører 

fra manglen på et generelt erhvervsuddan
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nelsessystem med en sammenhængende for

deling af ansvar og kompetencer. 

For de små og mellemstore virksomheders 

vedkommende er problemerne mere på

trængende og af en anden karakter, så 

længe denne virksomhedsgruppe ikke har 

held til at gennemføre samarbejds og sam

menslutningsaktiviteter med henblik på at 

opfylde virksomhedernes uddannelsesbe

hov. For at kunne forrente denne indsats så 

godt som muligt, må dette arbejde udføres 

med støtte fra virksomhedernes organisa

tioner og staten. 

Imidlertid virker nogle nyligt etablerede 

foranstaltninger positivt over for den virk

somhedsinterne erhvervsuddannelse og 

anerkender endelig betydningen af denne 

form for uddannelse. For eksempel kan vi 

nævne: 

■ Lovdekret nr. 165 af 16. maj 1985 om 

samarbejdende erhvervsuddannelse, som 

stiller betydelige finansielle midler til rådig

hed for de virksomheder, der udvikler egne 

erhvervsuddannelsessystemer. 

■ Lovdekret nr. 102/85 om forvaltningen 

af læresystemet af arbejdsmarkedets tre 

parter, som også indeholder væsentlige 

finansielle støttemuligheder. 

■ Lovdekret nr. 247 af 12. juli 1985, som 
endelig overlader administrationen af det 
statslige erhvervsuddannelses og arbejds
formidlingsinstitut til arbejdsmarkedets tre 
parter. 

Det synes endelig, som om man anerkender 

virksomhedernes og deres organisationers 

betydning, ikke blot som brugere af er

hvervsuddannelserne, men som aktive sam

arbejdspartnere i udarbejdelse, planlæg

ning og udførelse af systemet. 

Det er først og fremmest væsentligt at 

udvide arbejdsmarkedets parters deltagelse 

gennem at opnå, at de deltager i definiti

onen af en global politik til udvikling af de 

menneskelige ressourcer, som f.eks. kunne 

gennemføres ved at det permanente sociale 

samarbejdsråd tildeles et større kompeten

ceområde, og at der i denne sammenhæng 

udvikles et økonomisk og socialt råd. End

videre vil arbejdsmarkedets parter kunne 

deltage i den interministerielle beskæftigel

seskommission, som i fremtiden i integreret 

samarbejde sammen med rådet vil kunne 

fungere som specialiserede institutioner i 

bekæftigelses og erhvervsuddannelsespoli

tikken. 

Hvilke skridt tager virksomhederne for at 

fremme videreuddannelse (livslang uddan

nelse)? 

De foreliggende oplysninger om de er

hvervsuddannelsesprojekter, der er forelagt 

erhvervsuddannelses og arbejdsformid

lingsinstituttet inden for rammerne af lov

dekret 165/85, eller for Den europæiske 

Socialfond, er meget imponerende, ikke 

alene på grund af deres finansielle omfang, 

men først og fremmest på grund af det antal 

personer, der er involveret og det antal 

erhvervsgrene, der tænkes tilbudt. 

Hvis antallet af fremlagte og gennemførte 

projekter, som det kan forventes, viser sig 

at være betragteligt, har man med denne 

form for finansiel støtte fundet en effektiv 

metode til fremme af den vedvarende vide

reuddannelse. 

Hvilke sektorer er højest prioriteret inden 

for udviklingen af den portugisiske økono

mi, og hvilke kvalifikationer bør arbejds

kraften derfor først tilegne sig? 
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Portugal er som bekendt ét af de lande, der 
befinder sig på et mellemstadium i udvik
lingen, og der har for nylig været ført en 
restriktiv politik med sigte på at nedbringe 
udlandsgælden. 

Der er derfor ikke gode muligheder for i 
den nærmeste fremtid at tilrettelægge den 
økonomiske udvikling, selv om den ville 
have stor indflydelse på den udenlandske 
gældsætning, og ejheller for at tilrettelægge 
de strukturelle forandringer, der skønnes 
påkrævede. 

En bedre finansiel situation er således 
forudsætningen for, at vi kan blive i stand 
til at fastlægge en udviklingsstrategi, som 
kan tage de udfordringer op, som vor 
integration i Europa og den ny teknologi 
udgør. 

Udgangspunktet for denne strategi, der må 
være præget af en forøgelse af produktions
systemets konkurrenceevne, må også i høj 
grad være bevidst om manglerne på er
hvervsuddannelsesområdet og indføre ef
fektive midler til at afhjælpe dem. I modsat 
fald vil det kunne være årsag til en fiasko 
for udviklingsperspektiverne. 
Der kan konstateres specifikke behov af 
væsentligt omfang i jern- og metalsektoren, 
bygge- og anlægsindustrien, turismen, elek
tronikbranchen og inden for telekommuni
kation. 

Hvordan kan man opnå en bedre sammen
hæng mellem uddannelserne, arbejdsmar
kedet og økonomien i almidelighed, og 
hvordan kan dette samarbejde effektivise
res? 

Som tidligere nævnt har man dog kunnet 
konstatere væsentlige skridt i retning af en 
genoplivning af den økonomiske aktivitet, 
of forvaltningen af erhvervsuddannelsesne, 
der hører under arbejdsministeriets an
svarsområde. Dog findes der selvstændige 
områder, hvor man endnu ikke har mærket 
noget til disse aktiviteter, og her er det især 
galt med uddannelsesområdet, hvor der 
næppe kan mærkes skridt i den rigtige 
retning, som f.eks. genindførelsen af den 
tekniske erhvervsuddannelse. 

Det vil være påkrævet at foretage omfatten
de strukturelle foranstaltninger, som først 
fastlægger rammerne for udviklingen og så 
ud fra disse etablerer og ennemfører de 
nødvendige handlingsprogrammer for at 
kunne tilpasse de menneskelige ressourcer 
til udviklingsbehovet. 

Portugal indtræden i EF vil utvivlsomt 
udgøre en stor udfordring for alle portugi
siske virksomheder. Medlemskabet vil sik
kert lette ekspansionen inden for visse sek
torer, men vil samtidig også kunne stille 
visse andre sektorer over for konkurrence
mæssige problemer. Hvad er Deres mening 
om denne problematik? 

Hvilke skridt kan erhvervsuddannelserne 
tage for at være rustet til denne nye situa
tion? 

Hvilken betydning får det private initiativ i 
denne sammenhæng? 

Hvordan finder De, at de portugisiske 
virksomheder kollektivt indenfor er

hvervsuddannelserne kan reagere på denne 
udfordring? 
Erhvervsuddannelserne kan og bør spille en 
væsentlig rolle i vor udviklingsproces. 

Det er således igennem en tilpasning af vor 
industristruktur, en optimal udnyttelse af 
vort arbejdskraftpotentiale på alle niveauer 
og ved indførelsen af effektive administra
tive regler, vi vil have mulighed for væsent
ligt forbedrede produktivitetstal. 

Erhvervsuddannelserne spiller en meget 
væsentlig rolle i denne sammenhæng, efter
som der vil ske mærkbare tilpasningspro
cesser i form af produktforbedring, nye 
produktionsformer og -behov samt indfø
relse af ny teknologi. Disse processer kræ
ver på den ene side en bedre kvalificeret 
arbejdskraft og på den anden side en øget 
indsats til omskoling af de eksisterende 
arbejdskraftreserver. Kun ved at opfylde 
begge krav vil vi kunne blive konkurrence
dygtige, som det er vor agt. 

Det private initiativ forventer at blive 
opfordret til, individuelt og gennem sine 
organisationer, at spille sin rolle på dette 
område. Først og fremmest kræver vi at få 
støre kendskab til grundlaget for forhand
lingerne med Fællesskaberne, samt at de 
lovmæssige rammer for os gøres identiske 
med de øvrige EF-medlemsstaters for deri
gennem at give os mulighed for en mere 
effektiv forvaltning af de menneskelige res
sourcer. 

Vi er imidlertid forvissede om, at det private 
initiativ vil vide at påtage sig sit ansvar og 
løse de opgaver, det bliver stillet overfor. 
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Den europæiske 
udfordring til 
Portugals 
uddannelsessystem 
Artur Mota, formand for det 
interministerielle beskæftigelses
udvalg. 

Beskæftigelsespolitikken og politikken 
om værdsætning af de menneskelige 
ressourcer spiller en stadig mere bety
dende rolle inden for udviklingspoli
tikken, og heri indgår uddannelsespoli
tikken som et naturligt led. 
Dette fænomen er almindeligt forekom
mende i de fleste lande, men får en 
endnu større betydning i lande, der er 
mindre udviklede eller som har færre 
ressourcer, som f.eks. Portugal. 
I denne forbindelse er det vigtigt at 
erindre, at det i europæisk sammenhæng 
lille land Portugal, med kun 92 000 km2, 
i århundreder har bidraget til andre 
landes udvikling og rigdom gennem en 
emigration, der har haft meget store 
virkninger på landets egen befolkning. 

Det faktum, at der er integreret adskilli
ge hundrede tusinde portugisiske arbej

dere i de fleste EF-medlemsstater, kræ
ver efter vor mening en anerkendelse fra 
disse landes side af det bidrag, disse 
arbejdere har ydet. Dette er heller ikke 
uden sammenhæng med den arbejds
præstation, disse arbejdere har ydet. 

Det forekommer os påkrævet at frem
sætte disse indledende bemærkninger til 
denne artikel, i hvilken vi vil foretage en 
analyse af den uddannelsesmæssige 
situation i Portugal i det øjeblik, vort 
land træder ind i Fællesskabets Euro
pa. 

I den forbindelse vil vi angive den por
tugisiske befolknings væsentligste ken
detegn og dens situation over for 
beskæftigelsen og derfra mere klart 
påvise en stor del af uddannelsesbeho
vene. 

Beskæftigelsessituationen og 
uddannelsesbehovet 

Befolkningen 

Portugals befolkning udgjorde i 1985 lidt 
over 10 mio1). Ved folketællingen i 1981 var 

ARTUR MOTA 
Formand for del interministerielle beskæftigelsesud
valg; Jurisi; Tidligere statssekretær for beskæftigelse; 
Koordinator og medforfatter af monografien om under
visnings- og erhvervsuddannelsessystemet i Portugal 

der 9 818 000 indbyggere, hvilket er en 
stigning på næsten 800 000 indbyggere i 
forhold til den foregående folketælling i 
1970. I løbet af 1960'erne kunne man 
konstatere en let nedgang i befolkningen, 
hvilket ikke er uden forbindelse med den 
meget kraftige emigration, der prægede 
denne periode. En sammeligning efter 
aldersgrupper af befolkningen i 1960, 1970 
og 1981 afslører en større vægt i de ældre 
befolkningsgrupper (i 1960 var der 21,2 % 
indbyggere over 50 år, mens tallet i 1981 var 
27,1 %) , og det samme gør sig gældende i 
den yngste aldersklasse, hvor tallene for 

indbyggere på 0 - 9 år i 1961 var 19,8 % og i 
1981 16,8 "/o. 
Den befolkningstilvækst, der fandt sted 
mellem 1970 og 1981, skyldtes frem for alt 
den nedgang i emigrationen, der skete i 
løbet af 1970'erne, hvor portugisere vendte 
hjem fra de tidligere kolonier. 

Befolkningstætheden varierer i meget høj 
grad fra region til region, og antallet af 
indbyggere pr. km2 svinger fra 14 i regionen 
Alentejo til 319 i den selvstændige region 
Madeira. Landsgennemsnittet udgør 107 
indbyggere pr. km2. 

Beskæftigelsessituationen 

Den erhvervsaktive befolkning udgjorde i 
1981 42,5 % af Portugals befolkning, hvil
ket er en kraftig stigning i forhold til tallene 
for 1960 (37,7 %) og 1970 (38,8 %) . For
klaringen på denne udvikling må ses i en 
større tilgang til arbejdsmarkedet fra de 
unges og kvindernes side. På den anden side 
set kan der konstateres en let nedgang i den 
aktive bevolknings størrelse fra slutningen 
af 1983 til slutningen af 1984, med tal på 
hhv. 48,7 % og 47,6 %, hvilket kan forkla
res ved den gradvise stigning i befolknin
gens gennemsnitsalder, der opvejer en stig
ning i Portugals befolkning i samme perio
de. 

Antallet af erhvervsaktive kvinder i Portu
gal steg fra 12,8 % i 1961 til 38,6 % i 1984, 
og tallene fra 1970 og 1981 udgjorde hhv. 
18,9 <% og 29 %. 
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For så vidt angår beskæftigelsen, fordelte 

de beskæftigede sig således i de forskellige 

sektorer i slutningen af 1984: 24,5 % i den 

primære sektor, 34,6 Vo i den sekundære 

sektor og 40,6 % i sektoren for tjeneste

ydelser. Man kan imidlertid for det pågæl

dende år konstatere en nedgang i beskæfti

gelsen på næsten 1 %, og ikke desto mindre 

en stigning i tallet af beskæftigede i land

brugssektoren. Dette kan skyldes denne 

sektors natur eller skjult arbejdsløshed. 

Man må på den anden side også være 

opmærksom på, at tallene fra folketællin

gen i 1981 (19,8 %) afslørede en procentvis 

tilbagegang i beskæftigelsen i den primære 

sektor i forhold til tallene fra 1970. Under 

alle omstændigheder er det vigtigt at 

bemærke den store del af befolkningen, der 

er beskæftiget i den primære sektor sam

menlignet med gennemsnittet i EFlan

dene. 

Ved udgangen af 1984 var der 4 079 000 

beskæftigede i Portugal, hvoraf 3 mio 

lønarbejdere. 

Det er også interessant at betragte den 

portugisiske erhvervsstruktur, som har en 

meget stærk koncentration af virksomheder 

med mindre end 100 ansatte (97,3 °7o), men 

hvor de resterende knap 2,7 % af virksom

hederne, der beskæftiger mere end 100 

ansatte, ikke desto mindre beskæftiger 

45,4 % af den totale arbejdsstyrke. 

Et andet væsentligt punkt er arbejdstyrkens 

lave uddannelsesniveau. 72 %2) af arbejds

styrken har højst fulgt folkeskoleuddannel

sen (6 år), og 11 % kan hverken læse eller 

skrive. På den anden side set har kun knap 

3 % fulgt en videregående uddannelse. 

Antallet af arbejdsløse udgjorde i slutnin

gen af 1984 10,8 % eller 493 000. Dette tal 

er steget gradvist i de senere år, af samme 

årsager som i de øvrige lande i Europa. 

Den kvindelige arbejdsløshed er væsentligt 

højere end den mandlige, hvilket belyses af, 

at næsten 300 000 af de ovenfor anførte 

arbejdsløse er kvinder, hvilket betyder, at 

ledighedsprocenten for kvinder i slutningen 

af 1982 var hen ved fem gange højere end for 

mændenes vedkommende. 

Aldersmæssigt var ledigheden i slutningen 

af 1984 fordelt på næsten 272 000 ar

bejdsløse under 25 år, og 221 000 ældre. 

Af de ledige søger 183 500 for første gang 

beskæftigelse, og 309 000 søger nyt arbej

de. Uddannelsesniveauet blandt de ledige er 

også meget lavt, men man kan dog konsta

tere en noget højere uddannelsesgrad blandt 

de ledige, der for første gang søger beskæf

tigelse. 

Der er en foruroligende tendens til, at 

ledigheden i Portugal bliver af længere 

varighed, hvilket belyses af stigningen i 

antallet af arbejdsløse, der har været ledige i 

mere end 12 måneder (19,44 % i slutningen 

af 1984 mod 16,6 <% i slutningen af 1983). 

Disse tal angiver ledighedsproblemets alvor 

i Portugal og afslører med al ønskelig 

tydelighed de uddannelsesmæssige mang

ler, landet står overfor. 

Regionale forskelle 

Til trods for sin begrænsede størrelse har 

Portugal på regionalt plan væsentlige for

skelle. Man kan for det første konstatere en 

meget lav befolkningstæthed i regioner som 

Centro eller Alentejo, hvortil kommer en 

meget stor andel af ældre aldersgrupper, et 

fænomen, der også er meget udpræget i 

regionen Norte Interior. Derimod ser man 

en væsentlig stigning i befolkningen i regio

nerne omkring Lissabon, Porto og i Algar

veregionen. Denne stigende tendens giver 

sig også udslag i beskæftigelsen. 

65 % af den arbejdende befolkning er bosat 

i regionerne Norte og Lissabon, og det er 

vigtigt at mærke sig, at disse regioner 

hovedsageligt beskæftiger arbejdskraft i 

den sekundære sektor og sektoren for tje

nesteydelser, hvorimod beskæftigelsen i 
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regionerne Norte Interior og Alentejo 
hovedsagelig finder sted i den primære 
sektor. I de selvstændige regioner Madeira 
og Azorerne er der en stærk vægt på 
beskæftigelse i sektoren for tjenesteydelser, 
fulgt på Madeira af den sekundære sektor 
og på Azorerne af den primære sektor. 

I det sidste år er der sket en udvikling i 
beskætigelsesstrukturen, og denne ændring 
har været mest markant i regionerne Alen
tejo, Azorerne, Centro og Norte Interior. I 
regionen Alentejo er den primære sektor 
gået tilbage fra 57,3 % til 24,9 %, hvori
mod den sekundære sektor og sektoren for 
tjenesteydelser er gået frem fra hhv. 15,7 "lo 
og 27 <% til hhv. 27,6 % og 47,5 %. På 
Azorerne gik den primære sektor fra 
49,8 % til 31,7 %, og der var en fremgang 
for de to andre sektorer, mest mærkbart for 
sektoren for tjenesteydelser. I regionen 
Centro gik den primære sektor tilbage fra 
44 % til 30,6 % og de to øvrige sektorer gik 
frem fra hhv. 30,4 Vo og 25,6 °7o til hhv. 
39 °?o og 30,4 %. Endelig var der i regionen 
Norte Interior en tilbagegang for den pri
mære sektor på 15 %, modsvaret af en 
fremgang for den sekundære sektor på 
7,9 % og 7,1 % for sektoren for tjenestey
delsers vedkommende. 

Man må lægge mærke til, at det kun er i 
regionerne Centro, Norte Litoral og Lissa
bon, der i væsentlig grad produceres land
brugsprodukter, og at sidstnævnte har den 
højeste produktivitet. Dette skyldes en 
bedre jordkvalitet, bedre kunstvanding, en 
større rationalisering af de dyrkede afgrø
der og en højere grad af mekanisering, og 
det er i denne forbindelse interessant, at det 
netop er i disse regioner, man har kunnet 
konstatere en hurtigere og mere udpræget 
tilbagegang i den erhvervsaktive befolkning 
i landbrugssektoren. Det ses således, at en 
stigende mekanisering af landbruget også 
vil kunne give beskæftigelsesproblemer i de 
øvrige regioner. 

Ved udgangen af 1981 havde regionen 
Algarve den højeste ledighedsprocent, og 
den laveste ledighed fandtes på Azorerne. 
Ledighedsprocenten for unge og kvinder 
var højest i regionen Alentejo, og også hér 
var den laveste ledighed på Azorerne. 

Vi vil nu kort referere til forholdet mellem 
udbud og efterspørgsel for de forskellige 
sektorer på arbejdsmarkedet, hvor det viser 
sig, at der er flest arbejdssøgende inden for 
sektoren for tjenesteydelser, mens arbejds
udbuddet er mest markant inden for følgen
de områder: Byggeri, træidustri, jern- og 
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metalbranchen samt tekstilindustrien, hvor 
der overalt søges faglært arbejdskraft. Det 
ses heraf, at der er meget håndgribelige 
vanskeligheder i forbindelse med beskæfti
gelsen af den ledige kvindelige arbejdskraft, 
samt at der er et behov for erhvervsuddan-
nelsesprogrammer, der kan rette op på den 
nuværende ubalance på arbejdsmarkedet. 

Hvis man ser på de beskæftigedes uddan
nelsesniveau, konstaterer man en betydelig 
højere grad af analfabetisme3) i regionerne 
Norte Interior, Centro Interior, Alentejo og 
Madeira end i de øvrige regioner. Fra 1970 
skete der en væsentlig stigning i den sko-
leuddannede del af befolkningen i alle 
regionerne, omend der stadig i 1981 var 
70 % af de skolesøgende i regionerne Nor-
te, Centro og Alentejo, der afsluttede sko
legangen efter 6. skoleår, hvor procenten 
for de resterende regioner lå på nær 
50 %. 

Uddannelsessystemet i Portugal 
Vi har nu kort skitseret de væsentligste 
kvalitative og kvantitative vanskeligheder, 
Portugal står overfor på beskæftigelsesom
rådet og afsløret håndgribelige mangler, for 
så vidt angår behovet for uddannelse. Vil 
det kunne blive sådan, at den eksisterende 
uddannelseskapacitet i landet kommer til at 
modsvare disse behov? Svaret på dette 
spørgsmål må nødvendigvis belyses gennem 
en, omend skematisk, beskrivelse af uddan
nelsesystemet i Portugal. 

Indledningsvis må vi konstatere, at der 
hverken eksisterer noget integreret skole- og 
erhvervsuddannelsessystem på landsplan, 
og vi kan heller ikke påstå, at der findes 
forskellige og smidige enkeltsystemer. 
Denne indledende bemærkning er så meget 
mere nødvendig for at forklare, at det ikke 
er af systematiske grunde, vi i det følgende 
behandler skolesystemet og erhvervsuddan
nelserne separat. Det er interessant yderlige
re at bemærke sig den interesse, uddannel-
sesproblematikken har fået i Portugal i de 
senere år, som selvfølgelig også har givet sig 
udtryk i en betragtelig indsats på lovgiv
ningsmæssig side for at forny og genskabe 
undervisningsformerne samt for at iværk
sætte handlingsprogrammer for undervis
ningen. 

Det portugisiske skole- og 
erhvervsuddannelsessystem 
Skolesystemet i Portugal omfatter følgende 
niveauer: Folkeskolen: Omfatter primær

undervisning og forberedelsesundervisning, 
hhv. 4- og 2-årig. Skolepligt. 
Sekundær undervisning: Dette niveau be
står af et alment, 3-årigt, forløb (7., 8., 9. 
SKOleår samt et supplerende forløb af 2 + 1 
års varighed (10., 11. og 12. skoleår). I 
aftenskoleregi består fortsat sideløbende de 
traditionelle gymnasie- og tekniske linjer. 
Den tekniske erhvervsuddannelse blev i 
1983—84 geniværksat med henblik på at 
forberede unge under 25 år, der har haft 9 
års skolegang, til erhvervslivet. 

Højere undervisning: Dette niveau omfatter 
universitetsuddannelser på 4—6 år, afslut
tet med titelgivende eksamen, samt højere 
undervisning uden for universiteterne, af 
2—4 års varighed, ligeledes afsluttet med 
eksamen og titel. 

Tallene fra skoleåret 1982—83 viser, at af 
det samlede antal personer, der modtog 
undervisning, udgjordes 67 °7o af elever i 
den obligatoriske folkeskole, 18,1 °Io af 
elever i det almene forløb i den sekundære 
undervisning, 10,6 % af elever i det supple
rende undervisningsforløb, mens de stude
rende i den højere undervisning kun ud
gjorde 4,7 <%. 

Ved en analyse af skolesystemets effektivi
tet virker det foruroligende, at der inden for 
de offentlige uddannelser, der tegner sig for 
ca. 93 % af de samlede elevpladser, er 
meget høje tal for omgængere og elever, der 
forlader undervisningen. 

For folkeskolens vedkommende er procen
ten af omgængere i de to første år af 
primærundervisningen 41 % og 27 % i de 
to sidste år. Forberedelsesundervisningen 
har en omgængerprocent, der i 1982 lå 
mellem 15 og 18 %, og de tilsvarende tal i 
den sekundære undervisning ligger på et lige 
så højt niveau. 

Skolepligten overholdes ikke tilstrækkeligt, 
idet 9 °7o af eleverne går ud af skolesystemet 
i både 4. og 5. skoleår, og i 6. skoleår er 
tallet 7 %. Endelig må det nævnes, at tallet 
af elever, der definitivt og med afgangsbevis 
forlader skolen ved slutningen af 6. skoleår, 
hvor skolepligten ophører, i 1981 lå så højt 
som 17 <%. 

I sekundærundervisningen forlader hhv. 
14 °7o, 11 % o g 9 % af eleverne i 7., 8. og 9. 
skoleår. 

Disse tal belyser klart behovet for en for
bedring af undervisningen ved at sørge for 
en bedre opfyldelse af skolepligten og en 
gradvis udvidelse, af dens varighed. 

På dette område har det uddannelsesinitia-
tiv, der blev geniværksat i 1983—84, og som 
senere er blevet væsentligt udvidet, den 
fordel, at det bedre modsvarer de unges og 
erhvervslivets forventninger, om end det 
ikke på alle punkter kan tilfredsstille de 
konstaterede behov. Imidlertid forlader 
som følge heraf det overvejende antal af 
eleverne undervisningsforløbet efter 9. sko
leår (i 1983 var tallet næsten 120 000 elever), 
selv om man ved, at det tilsvarende tal for 
elever, der forlader skolen efter 6. skoleår, 
udgør ca 76 °7o af dette tal. 

Antallet af unge, der efter endt skolegang 
optages på andre grunderhvervsuddannel-
seskurser er yderst beskedent, og der var 
således i 1983 kun i alt 1760 elever, der blev 
uddannet gennem kurser inden for sund
hedsvæsenet, turisme, landbrug og søfart. 

På landsplan skønnes det, at det samlede 
antal af personer, der befinder sig i en 
oplæringssituation uden for det egentlige 
uddannelsessystem ligger nær på 11 000, 
selv om behovet for faguddannede ligger på 
40 000 personer pr. år4). 

Det var inden for disse rammer og i erken
delsen af de eksisterende uddannelsessyste
mers utilstrækkelighed og manglende evner 
til at tilfredsstille landets behov, man ; 
marts 1984 offentliggjorde lovdekret nr. 
102/84, som tillod et læresystem baseret på 
vekseluddannelse for de unge, der lige er 
kommet ud af skolen, og som havde til 
hensigt at bibringe dem de teknikker og 
kundskaber, som er grundlæggende nød-
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vendige for at udføre et arbejde på faglig 
forsvarlig vis. Den organisatoriske struktur 
havde repræsentation af arbejdsmarkedets 
tre parter og hørte hjemme under det stats
lige arbejdsformidlings- og erhvervsuddan-
nelsesinstitut. 5 aktivitetsområder blev spe
cielt højt prioriteret: Landbrugsproduk
tion, elektronik, informatik, jern- og metal
sektoren samt service- og tjenesteydelser. 
Der blev udarbejdet uddannelsesprogram
mer inden for hver enkelt af disse sektorer 
og til de forskellige arbejdsfunktioner, og 
man anslog i begyndelsen, at programmet 
skulle omfatte 20 000 unge, men i realiteten 
er tallet nu i slutningen af 1985 nærmere ved 
3 000, og det vil nok endda være realistisk at 
anse, at end ikke dette antal vil kunne 
opnås. I lyset af en sådan prognose- eller 
tilrettelæggelsesfejl vil det ikke være fjernt 
at forestille sig nye regeringsinitiativer i 
forbindelse med erhvervsuddannelserne 
modtaget i erhvervslivet, sådan at det bidra
ger til en mindre udpræget accept fra virk
somhedernes side af det nye læresystem. 

Man må også hæfte sig ved, at grundud
dannelsessystemernes evner lil al tilpasse sig 
situationen har vist sig at være grundigt 
utilfredsstillende stillet over for kravet om 
at løse alvorlige og presserende problemer, 
og som for at løses kræver en højere 
uddannelseskvalitet, der kan modsvare de 
socio-økonomiske fordringer, virkelighe
den byder på, ud over en rent kvantitativ 
forøgelse af uddannelsesstrukturerne. 

Der er ingen, der stiller spørgsmålstegn ved 
de gode sider af de senere projekter på 
området, så som den tekniske erhvervsud
dannelse og introduktionen af det nye lære
system. 

Imidlertid kan sådanne initiativer ikke bære 
frugt, hvis ikke de samtidig gives de rette 

betingelser for at kunne udvikle sig på rette 
måde. 

Videreuddannelse 

Vi må først og fremmest gøre opmærksom 
på den mangel på oplysninger, der på lands
plan foreligger vedrørende den erhvervsud
dannelse, der udelukkende tilbydes af virk
somheder eller andre institutioner. Det er 
meget muligt, at omfanget og betydningen 
af disse uddannelser vil blive tydeligere 
belyst efter Portugals EF-medlemskab, ¡det 
detaljer i de projekter, der forelægges Den 
europæiske Socialfond, vil give mere faste 
rammer for, hvad dette led i uddannelses
systemet i grunden udgør, men som vi i alle 
tilfælde er klar over er af stor betydning. 

De til rådighed stående oplysninger afslører 
næppe de aktiviteter, der afholdes i statsligt 
regi eller i samarbejde mellem staten og 
virksomhederne eller andre uddannelsesin
stitutioner. En nylig offentliggjort rap
port 5) tilkendegiver, at de statslige eller 
halvstatslige uddannelsesaktiviteter i 1983 
omfattede 65 000 arbejdere, eller mindre 
end 2 °7o af den erhvervsaktive befolk
ning. 

Den forudsete udvidelse af nettet af er-
hvervsuddannelsescentre (specialarbejder-
skoler), der omfatter etableringen af 25 nye 
skoler, af hvilke 10 delvis er finansieret af 
EF, muliggør på mellemlang sigt en meget 
væsentlig forøgelse af uddannelseskapaci-
teten. 
Offentliggørelsen af lovdekret 165/85 den 
16. maj 1985, som indeholdt regler for 
undervisning tilbudt af virksomhederne 
eller af andre institutioner tillader en defi

nering af primære handlingsområder og 
tilrettelæggelse af typeprogrammer. 

Iværksættelsen af denne lovgivning vil kun
ne virke som en væsentlig stimulans for 
erhvervsuddannelserne og vil ligeledes kun
ne bidrage til en mærkbar udvikling af 
erhvervsuddannelserne i Portugal, således 
at man fra iværksættelsestidspunktet vil 
have et klarere billede af den del af er
hvervsuddannelserne, der varetages af 
virksomhederne eller af andre institutio
ner. 

Det er sikkert, at aktiviteter, der foreslås og 
gennemføres med støtte fra Den europæ
iske Socialfond, vil have en lignende iværk
sætter- og afklaringsvirkning, såvel for del
tagelsen af de samfundsmæssige parter som 
for det statslige arbejdsformidlings- og er-
hvervsuddannelsesinstitut. 

Til trods for det allerede fremsatte kan man 
ikke undlade at referere til manglen på 
uddannelsesprogrammer rettet mod de dele 
af den aktive befolkning, der har håndgri
belige vanskeligheder med at opnå beskæf
tigelse. Det må være tilstrækkeligt at nævne 
manglen på aktiviteter rettet mod de lang
tidsledige samt mod de arbejdere, der på 
grund af omstrukturering i de forskellige 
erhvervssektorer har behov for omskoling 
eller efteruddannelse. 

Den nuværende situation og den 
europæiske udfordring 

Af det foregående fremgår det med al 
ønskelig tydelighed, at de problemer, som 
Portugal står overfor i øjeblikket på områ
det for erhvervsuddannelse, ikke er lette at 
løse. 
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Vi forsøger i løbet af denne artikel at give en 

karakteristik af landet på dette område, i 

hvilken vi stærkere har fremhævet vanske

lighederne end de positive aspekter, selv om 

de også og giver mulighed for at se fremti

den mere lyst i møde. 

Vi har med vilje foretaget denne vurdering, 

frem for alt fordi vi finder, at Portugals 

indtræden i Fællesskaberne også på uddan

nelsesområdet er en udfordring for landet, 

og at man bør foretage en så nøgtern og 

objektiv vurdering som muligt af hele den 

nuværende statslige uddannelsesstruktur, 

og at denne vurdering bør være udgangs

punktet for at lægge en velovervejet og 

fornuftig strategi for årene, der kommer. 

Spørgsmålet om udnyttelsen af de mennes

kelige ressourcer fik en meget høj priorite

ring, såvel fra fællesskabsside som fra de 

ansvarlige i Portugal, ved udarbejdelsen af 

de støtteprogrammer, der gik forud for 

Portugals tiltræden. Dette belyses klart af 

formålene med disse støtteforanstaltinger: 

■ Støtte til etablering af 10 nye centre 

for erhvervsuddannelse (specialarbejder

skoler), under arbejdsformidlings og er

hvervsuddannelsesinstituttet og arbejds

ministeriet. 

■ Støtte til det regionale landbrugsudvik

lingsprogram PADAR, inden for området 

for landbrugsmæssig erhvervsuddannelse. 

■ Støtte til instituttet for udvikling af små 

og mellemstore virksomheder, på området 

for erhvervsuddannelse i de små og mellem

store virksomheder. 

Denne plan, som inden for rammerne af 

Den europæiske Socialfond betragter hele 

Portugal som region med højeste prioritet, 

udgør endnu et vigtigt tegn på den 

opmærksomhed, der fra EFside rettes mod 

Portugal inden for dette område, og som 

gør det muligt for landet at opnå bedre 

vilkår for adgang til de fælles støtteforan

staltninger til erhvervsuddannelserne. 

I denne forbindelse er det væsentligt at 

bemærke den meget kraftige genklang, der 

har kunnet konstateres, såvel i den økono

miske aktivitet som fra andre statslige myn

digheders side, til de muligheder, der findes 

til støtte for erhvervsuddannelserne i Den 

europæiske Socialfond, og som er en meget 

positiv indikator for den interesse, man fra 

portugisisk side i stigende grad viser for 

uddannelsesproblematikken. 

Erkendelsen af nødvendigheden af en for

bedring og modernisering af hele det portu

gisiske uddannelsessystem, som den støtte, 

der allerede er ydet fra fællesskabsside i 

årene inden tiltrædelsen er bevis på, tilken

degiver, at man kan gøre sig håb om fortsat 

samarbejde på dette område. 

Dette samarbejde og de deraf følgende 

støtteforanstaltninger er stærkt påkrævede, 

såvel fra fællesskabsinstitutionernes side 

som inden for rammerne af det bilaterale 

samarbejde, hvor de erfaringer, andre lande 

vil kunne drage, vil kunne udgøre et uvur

derligt referencemateriale. 

Imidlertid påhviler forbedringen af den 

portugisiske uddannelsessituation først og 

fremmest portugiserne selv, der må forstå, 

at det er op til hver enkelt at søge at blive en 

drivende kraft i denne udfordring til en 

videre udvikling af de økonomiske og socia

le forhold i vort land. 

På kort sigt må der tilvejebringes en lands

dækkende uddannelsesplan, i hvilken alle 

interesserede parter tager del, og der bør 

fastlægges mål på kort og mellemlang sigt 

igennem en etablering af prioriteter og dertil 

hørende kontrolforanstaltninger med pla

nernes gennemførelse. 

Opnåelsen af de mål, der er indeholdt i en 

sådan plan, kræver naturligvis en aktiv 

deltagelse fra alle de involverede sociale og 

økonomiske parters side, og heri ligger 

nøglen til, om planen bliver en succes. De 

erfaringer, man for nylig har haft med 

deltagelsen i projektet omkring det nye 

læresystem, bør tjene til eksempel til efter

følgelse på dette område. 

Det er også vigtigt i forbindelse med opnå

elsen af de ønskede mål, at der etableres et 

koordineret samspil mellem de forskellige 

ministerielle afdelinger på centralt og regio

nalt plan. 

Det vil nok være fornuftigt at give en klar 

definition af kompetencer og funktionsom

råder en høj prioritet blandt alle de aktivi

teter, der bør udføres. Ligeledes er manglen 

på en rammelovgivning om erhvervsud

dannelserne en defekt, der hurtigst muligt 

bør afhjælpes. Også en rationalisering af 

de eksisterende strukturer og en bedre 

udnyttelse af de menneskelige og materielle 

ressourcer er stærkt påkrævet, så meget 

desto mere som et land som Portugal med 

begrænsede ressourcer altid bør have for 

øje at udnytte disse bedst muligt. 

Af det, der er fremsat i løbet af denne artikel 

fremgår klart en række områder, der bør 

have en høj prioritering: 

Vor plan omfatter især følgende: 

■ Den lave uddannelsesgrad blandt den 

erhvervsaktive befolkning og den relativt 

høje grad af analfabetisme. 

■ Skole og uddannelsessystemets ringe 

effektivitet, der gør det helt ude af stand til 

at tilpasse sig de konstaterede behov. 

■ Vanskeligheder i forbindelse med koor

dinering og samspil mellem de aktiviteter, 

der iværksættes, især inden for planlæg

ning, rationalisering af de til rådighed stå

ende midler og vurdering. 

■ De økonomiske og sociale parters ringe 

erfaring i medvirken i udarbejdelse og 

udvikling af skole og uddannelsesaktivite

ter. 

Vi påstår ikke, at disse er de eneste proble

mer i forbindelse med skole og erhvervs

uddannelser i Portugal, for problemerne i 

forbindelse med indførelsen af ny teknologi 

på erhvervsuddannelsesområdet, det sand

synlige behov for at omskole eller videreud

danne arbejdskraft i sektorer, der vil under

gå strukturelle forandringer, manglen på 

kvalificeret arbejdskraft på mellemniveau 

eller manglen på tilstrækkeligt kvalificerede 

lærekræfter kan i lige så høj grad siges at 

være områder, der fortjener en høj priori

tering, når man prøver at opregne de områ

der, der i øjeblikket er foruroligende på 

uddannelsesområdet i Portugal. 

Det forekommer os derfor nødvendigt at 

påpege, at løsningen på de vanskeligheder, 

vi mærker på landsniveau, bliver genstand 

for en graduering, og at man ligeledes 

trinsvis bør indrette de fremtidige aktivite

ter og programmer. 

Den positive virkning, som Portugal for

venter sig af sit EFmedlemskab, kræver 

logisk set også en indsats fra vor egen side 

på alle niveauer. Udnyttelsen af de menne

skelige ressourcer må danne kernen for alle 

disse anstrengelser, da der, som tidligere 

anført, er meget at gøre inden for dette 

område, og ingen vil i dag undervurdere den 

betydning, uddannelsen har for den socio

økonomiske modernisering og udvikling. 

1) 10 173 700, heraf 4 882 200 mænd og 5 291 500 

kvinder, jfr. Statistisk Årbog 1983. 

2) 2. halvår 1982 — Den permanente Beskæftigelsessta

tistik fra Statistisk Institut. 

3) Ca. 18 % af den portugisiske befolkning over lOár er. 

analfabeter (Program til modernisering af Portugals 

økonomi — Skole og erhvervsuddannelse — august 

1985). 

4) SOARES, M. CÂNDIDA OG ABECASSIS, 

M. MARGARIDA: 

Estratégia de Desenvolvimiento dos Recursos Hum

anos em Portugal (reflexos sobre o Emprego) — Série 

Estudos do MTSS. 

5) Program til modernisering af Portugals økonomi — 

Skole og erhvervsuddannelse (1. udgave) Den cen

trale planlægningsafdeling, august 1985. 
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De unges uddannelse 
og beskæftigelse 
i Portugal 

Jean Vincens 

Siden 1960 er i de industrialiserede lande 
i Europa integreringen af de unge i 
erhvervslivet foregået efter en udvik
lingsmodel, som er det første, der rede
gøres for. Portugal følger denne udvik
ling med en vis forsinkelse. Siden 1974 
har den internationale økonomiske krise 
og de særlige begivenheder i Portugal 
ændret dette integreringsproblems data. 
Den for nylig indførte Uddannelsespoli
tik går i den rigtige retning, men den kan 
kun lykkes, dersom betingelserne herfor 
er opfyldt. 

Siden 1950 har »undervisningseksplosio-
nen« i alle lande stærkt reduceret de unges 
deltagelse i erhvervslivet, inden de fylder 
17—18 år, og omvendt har den bidraget til 
at øge de voksne kvinders deltagelse i 
erhvervslivet. Den senere indtræden i er
hvervslivet har sammen med den fremryk
kede pensionsalder dybtgående ændret den 
erhvervsaktive befolknings struktur. Arbej
det har en tendens til at være forbeholdt de 
voksne, groft sagt personer mellem 20 og 60 
år. Denne udvikling er på een gang årsagen 
til og følgen af ændringer i opbygningen af 
arbejdet og af forholdet mellem generatio
nerne, som det var i de traditionelle virk
somheder. Den økonomiske udvikling med-
JEAN VINCENS 
professor ved Toulouse socialvidenskabelige Universi
tet, direktor ved d'Études juridiques et économiques de 
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fører endvidere voldsomme ændringer i 
arbejdets indhold og struktur og skaber et 
nyt forhold mellem de funktioner, der står i 
forbindelse med kompetence, og de funk
tioner, der står i forbindelse med den hier
arkiske autoritet. Forøgelsen af antallet af 
specialister er både sket på undervisnings-, 
sundheds- og forskningsområdet og end
videre på en række tekniske områder, navn
lig i kraft af udviklingen af de nye teknolo
gier. 

For at skabe sammenhæng i denne udvik
lingsmodel skal flere forudsætninger være 
opfyldt. Der skal være tilstrækkelig nær 
sammenhæng mellem den erhvervede ud
dannelse og udsigterne i erhvervslivet, og 
mulighederne for at gå fra undervisnings- til 
beskæftigelsessystemet skal være tilpasset 
den situation, den forlængede uddannelse 
har skabt. 

Hvert industrialiseret land har bygget en 
særlig model for forbindelserne mellem 
uddannelse og beskæftigelse afhængig af 
det enkelte lands økonomiske og kulturelle 
karakteristika. Tyskland, Japan, Frankrig 
eller Det forenede Kongerige har på forskel
lig vis løst de problemer, der rejste sig. Men 
overalt genfinder man betydningen af kon
kurrencen blandt de unge i undervisnings
systemet samt en sammenhæng mellem 
uddannelsernes eller uddannelsesinstituti
onernes hierarki og adgangen til de job, 
begyndere kan få. Undervisningssystemet 
har således en dobbelt rolle, dels uddannelse 

og dels differentiering (eller udvælgelse). 
Det spiller disse to roller i mere eller mindre 
snæver forbindelse med virksomhederne og 
de faglige sammenslutninger, som kan tage 
betydelig og direkte del i uddannelsen. 

Den økonomiske krise har væltet denne 
model. Nedskæringen af midlerne til finan
siering og de svindende udsigter til beskæf
tigelse har undertiden (f.eks. i USA) med
ført en nedgang i efterspørgslen efter ud
dannelse. Omvendt har i andre lande fryg
ten for arbejdsløshed opretholdt tendensen 
til en forlængelse af skolegangen. Endvide
re har de igangværende teknologiske ænd
ringer fået nogle lande til at øge deres 
indsats for uddannelse, som betragtes som 
en af måderne at afhjælpe krisen på og 
navnlig som en nødvendig forudsætning for 
et senere opsving i væksten. Men umiddel
bart vendte forøgelsen af ungdoms
arbejdsløsheden på ny opmærksomheden 
mod mulighederne for at komme ud på 
arbejdsmarkedet, mod eksamensbevisernes 
differentierende rolle samt mod problemet 
for tidlig skoleafgang eller manglende kva
lifikationer. 

En analyse af de unges beskæftigelse består 
derfor i ikke blot at undersøge deres debut i 
erhvervslivet, overgangen fra en situation 
hvor stillingen som elev eller studerende er 
fremherskende til en situation, hvor arbejde 
(måske det at søge arbejde) er fremhersken
de, men også i at undersøge deres første år i 
erhvervslivet, indtil arbejdstagerne af ar
bejdsgiverne ikke mere betragtes som 
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begyndere. Modellerne for de unges 

beskæftigelse er forskellige fra land til land 

og fra periode til periode. De vil være 

præget af fordelingen af den årlige tilgang 

af nye arbejdssøgende afhængig af de 

grundlæggende uddannelsers niveau og art, 

præget af egenskaberne ved det arbejde, de 

unge begyndere kan få samt af den mulige 

konkurrence med andre ældre arbejdstage

re. En undersøgelse af skemaerne for 

ansættelse af arbejdskraft efter fag eller 

sektor viser, hvorledes de indsluses og hvor

ledes deres senere mobilitet er. Ungdomsar

bejdsløsheden er således et resultat af den 

almindelige økonomiske situation og den

nes særlige virkning på den specifikke 

befolkningsgruppe, de unge arbejdstagere 

udgør1). I årene med vækst var en lav samlet 

arbejdsløshed (2—4 Vo afhængig af landet) 

ledsaget af meget forskellige kombinationer 

af arbejdsløshed alt efter alder. Arbejdsløs

hedstallet for unge under 25 år var således 

næsten lig med arbejdsløshedstallet for 

voksne i Tyskland, medens det i USA og 

Frankrig var to til tre gange højere. Denne 

forskel skyldtes to ting: for det første den 

kendsgerning at størstedelen af førstegangs

ansættelser på arbejdsmarkedet sker, inden 

arbejdstageren fylder 25 år, og at der ofte 

går en periode med arbejdsløshed forud for 

det første job. For det andet er jobskift, 

frivillige eller ikke, langt hyppigere i de 

første erhvervsaktive år og de ledsages ofte 

af arbejdsløshed. Disse konstateringer kræ

ver en forklaring og den skal netop søges i 

forholdet mellem undervisningssystemet og 

beskæftigelsessystemet i de lande, hvor den 

grundlæggende uddannelse er veludviklet, 

samt i opdelingen af arbejdet og forvaltnin

gen af arbejdskraften1). 

De høje arbejdsløshedstal, man ser i dag i de 

fleste europæiske lande, har ikke fjernet 

forskellen mellem arbejdsløshedstallene for 

de enkelte aldersgrupper, men i denne sam

menhæng øver den generelle mangel på 

arbejdspladser og krisens udslag en klar 

indflydelse: selv om hovedparten af ar

bejdstagerne i arbejde bevarer deres job og 

selv om den erhvervsaktive befolkning øges 

af demografiske grunde, medfører mange

len på oprettelse af nye arbejdspladser, at 

der opstår en kø afventende unge. Nedlæg

ges der derimod mange job, vil de unge have 

større chancer for ansættelse, hvis det udlig

nes af oprettelse af arbejdspladser andet

steds, og de øvrige arbejdstagere vil være de 

mest truede. Endvidere er det sandsynligt, 

at er den samlede vækst i beskæftigelsen lig 

nul, vil en større del af virksomhederne søge 

muligheder for at øge fleksibiliteten i 

omfanget af deres arbejdskraft, f.eks. gen

nem kortvarige ansættelser. Når disse job 

som oftes tilbydes begyndere, vil perioden 

med usikkerhed præget af tilbagevendende 

arbejdsløshed blive forlænget og en større 

procentdel af de unge vil befinde sig i denne 

situation. 

Disse analyser forudsætter, at tilsyneladen

de ens fænomener3) kan skyldes forskellige 

forklaringer afhængig af omfanget af den 

samlede arbejdsløshed. Heraf følger, at de 

forskellige former for politik med henblik 

på bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshe

den skal bygge på en tilstrækkelig forståelse 

af de mekanismer, der spiller ind i hvert 

enkelt tilfælde. Til gengæld kan politikken 

med henblik på den grundlæggende uddan

nelse og navnlig politikken med henblik på 

erhvervsuddannelsen ikke være effektiv4), 

medmindre den er i overensstemmelse med 

de måder, hvorpå virksomhederne bruger 

arbejdskraften, eller medmindre den er i 

stand til at ændre disse måder. 

Disse analyseelementer bidrager til at belyse 

situationen i Portugal, som i de sidste tyve 

år har været inde i en helt specifik udvik

ling. 

Den generelle tendens for de unges skole

gang er ikke gået uden om Portugal, selv om 

den er noget forsinket i forhold til de fleste 

lande i Vesteuropa. Det samlede antal elever 

har udviklet sig som følger5) 

1960—61 1970—71 1977—78 1981—82 

1 147 200 1 503 300 1 905 200 1 950 000 

Skolegangen er øget, navnlig for kvin

der6). 

Elevtal 

Alder 

I alt 

M 

K 

1960 

1 0  1 4 

47,8 

51,1 

44,4 

1 5  1 9 

11,4 

13,0 

9,9 

2 0  2 4 

3,4 

4,3 

2,6 

1970 

1 0  1 4 

80,4 

82,3 

78,5 

1 5  1 9 

18,4 

16,6 

17,3 

2 0  2 4 

5,7 

5,6 

5,7 

1980 

1 0  1 4 

82,0 

83,3 

80,4 

1 5  1 9 

31,2 

29,1 

33,4 

2 0  2 4 

10,0 

7,5 

12,6 

Trods denne forøgelse er antallet af elever ret lille i sammenligning med de øvrige 

på fuld tid i de videregående skoler fortsat lande7). 

Bruttotallet for ind

skrevne elever ved de 

videregående skoler 

(% af aldersklassen) 

Ρ 

(1977) 

55 

I 

(1980) 

73 

GR 

(1980) 

81 

GB 

(1979) 

82 

F 

(1980) 

85 

E 

(1979) 

87 

Af grunde, som kan henføres til Portugals 

'økonomiske situation efter den anden ver

denskrig, til de ledsagende omstændigheder 

ved den vækst, landet har oplevet, og til 

undervisningspolitikken er landet endnu 

ikke blevet færdig med at opbygge det 

grundlæggende uddannelsessystem, som 

kan leve op til morgendagens krav og 

navnlig til de muligheder, som dets indtræ

den i Det europæiske Fællesskab åbner. 

Endvidere synes forholdet mellem uddan

nelsessystemet og beskæftigelsessystemet at 

være inde i en fase med uungåelige ændrin

ger, som det er vigtigt at analysere. 

I 1960 var mellem 40 og 45 % af Portugals 

arbejdsstyrke beskæftiget i landbruget. 

Indkomsten per capita var lav, industrien 

bestod hovedsagelig af små virksomheder 

og de traditionelle erhvervs dominerende 

stilling var fremherskende8). 

Alder 

M + Κ 

M 

Κ 

1 0  1 4 

22,7 

35,1 

8,8 

1 5  1 9 

55,9 

83,7 

27,8 

2 0  2 4 

56,7 

88,1 

26,2 

2 5  2 9 

53,0 

90,3 

18,2 

3 0  3 4 

51,8 

90,1 

15,6 

5 5  5 9 

47,2 

90,0 

13,0 

6 0  6 4 

42,1 

82,1 

11,9 

65 og 

derover 

30,2 

65,2 

7,9 
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Beskæftigelsesgraden pr. aldersgruppe gen
spejlede denne økonomiske struktur. 
Det ses, at beskæftigelsesgraden for de unge 
og for arbejdstagere på over 60 år var høj 
samt at beskæftigelsesgraden for kvinder 
var lav i alle aldersgrupper. I en økonomi af 
denne type begynder hovedparten af de 
unge at arbejde i for ung en alder. Mere eller 
mindre uformelle læreforhold er udbredte 
og der findes mange »arbejdspladser for 
unge« — ofte meget unge — som indtager 
en nøje afgrænset plads i opdelingen af 
arbejdet. De fleste af arbejdernes eller funk
tionærernes kvalifikationer kan erhverves 
på arbejdspladsen og den videregående eller 
højere undervisning har til opgave at 
uddanne specialister og en del af de ledende 
funktionærer. Hertil kræves ingen mas
seundervisning. Det er tilstrækkeligt at kun
ne uddanne en elite af god kvalitet, for at 
systemet kan fortsætte og måske endda leve 
op til krav om en vækst, som i begyndelsen 
hverken forstyrrer kvalifikationsstruktu
rerne eller virksomhedernes organisation. 
Den synlige arbejdsløshed kan være lav. I 
1960 var arbejdsløshedstallet efter køn og 
aldersgruppe følgende9): 

Alder 

10-24 

25 og 
mere 

I alt 

MK 

5,8 

0,9 

2,4 

M 

7,3 

1,1 

2,8 

K 

1,0 

0,3 

0,6 

Arbejdsløshedstallet for kvinder er lavt, 
sandsynligvis fordi kvinderne snarere beteg
ner sig selv som ikkeerhvervsaktive end som 
jobsøgende. Arbejdsløshedstallet for voks
ne er ligeledes lavt, medens arbejdsløs
hedstallet for unge mænd er langt højere, 
hvilket uden tvivl skyldes, at de mekanis
mer, der skal sluse dem ind på arbejdsmar
kedet, ikke er effektive. Denne model var i 
det mindste gældende indtil 1974 hovedsa
gelig takket være to regulatorer, nemlig den 
økonomiske vækst og emigrationen. Mel
lem 1960 og 1974 emigrerede mere end 
1 400 000 personer, hvilket medførte, at 
den samlede og den erhvervsaktive befolk
ning næppe ændredes. Beskæftigelsen i 
landbruget gik voldsomt ned, beskæftigel
sen i sekundærsektoren øgedes, men dens 
struktur ændredes ikke meget, i hvert fald 
ikke frem til 1970. Beskæftigelsesgraden for 
kvinder øgedes, og det samme gjorde 
arbejdsløshedstallet for kvinder mellem 10 
og 14 år (6,5 % i 1970). De mekanismer, der 
skal sluse de unge ind på arbejdsmarkedet, 
fortsatte trods deres mangler med at funge

re, uden at det kom til brud, som samfundet 
ikke kunne bære. Afvandringen fra det 
portugisiske landbrug betød et ubegrænset 
udbud af arbejdskraft i byområderne og 
ændringen i beskæftigelsen og af kvalifika
tionerne skete langsomt nok til, at undervis
ningssystemet kunne klare det for en tid. 

Begivenhederne i 1974, den verdensom
spændende økonomiske krise og de politi
ske ændringer i Portugal, resulterede i et nyt 
system. Emigrationen gik voldsomt ned, 
således at den erhvervsaktive befolkning 
mellem 1970 og 1981 øgedes 20 %. Afvand
ringen fra landbruget fortsatte, den mang
lende balance mellem regionerne skærpe
des, beskæftigelsesgraden for kvinder øge
des og nåede i 1984 39 °7o. Beskæftigelses
strukturen ændredes en smule, idet maskin
industriens og den kemiske industris andel 
voksede i lighed med beskæftigelsen inden 
for det offentlige samt i banker og forsik
ringsselskaber. 

Den samlede arbejdsløshed voksede og 
oversteg i 1984 10 %. Samtidig ændrede 
den karakter. Kvindernes arbejdsløshed 
nåede op på 15 %, arbejdsløshedstallet 
for unge er stadig langt højere end for 
voksne. 
Efter 1974 indførtes der en lov, som garan
terede beskæftigelse, og ungdomsarbejds
løsheden blev mere og mere til en kø af 
ventende, hvoraf hovedparten søgte job for 
førstegang. I andet halvår af 1981 var 65 Vo 
af de arbejdsløse under 24 år og to tredje
dele af dem søgte job for første gang10). 
Den seneste udvikling viser imidlertid, at 
det absolutte antal af dem, der søger job for 
første gang, næppe ændres, og at hele 
stigningen i den samlede arbejdsløshed skyl
des dem, som søger nyt arbejde. Det gen
spejler både omstruktureringen i den portu
gisiske økonomi og en smidiggørelse af de 
lovfæstede forpligtelser med hensyn til sta
biliteten i beskæftigelsen. 

Således ser den model for integrering af de 
unge i erhvervslivet ud, som nu er fremher
skende i Portugal. Da den gradvise integre
ring begynder meget tidligt og ofte besætter 
»arbejdspladser for unge«, bliver den mind
re hyppig af f 1ère grunde: nedgang i beskæf
tigelsen i landbruget og i den skjulte ar
bejdsløshed på landet, ændring af tilrette
læggelsen af arbejdet i virksomhederne, de 
unges modvilje mod visse former for 
beskæftigelse (navnlige husarbejde) og stig
ning i det samlede arbejdsløshedstal. For 
øjeblikket finder man den gamle modelside 
om side med den nye. Man konstaterer 
stadig modvilje mod at gå i skole og et stort 
antal af elever, der forlader skolen for 

tidligt, fordi de ønsker at få arbejde, dvs. 
øge familiens indtægt, og fordi de tror, at 
det ikke vil give noget at fortsætte med at gå 
i skole. Man konstaterer imidlertid også, at 
de unge har en særdeles realistisk holdning 
til de udsigter i erhvervslivet, en uddannelse 
vil give11). Virksomhedernes efterspørgsel 
efter arbejde ændres gradvis. I industrien 
reduceres andelen af traditionelle beskæfti
gelser til fordel for de brancher, hvor 
andelen af ledende funktionærer og højt
kvalificeret personale er større^1). En forbe
dring af produktiviteten er en af forudsæt
ningerne for at bevare eller genindføre den 
konkurrencemæssige fordel, der er knyttet 
til forskellene i arbejdsomkostninger i sam
menligning med de øvrige europæiske lan
de. Dette vil give sig udslag i en øget 
efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft, 
som på grund af de kvalifikationer, der 
kræves, ikke vil kunne uddannes på 
arbejdspladsen. 

I den forbindelse forsøger de portugisiske 
myndigheder at føre en uddannelses- og 
beskæftigelsespolitik for de unge, som har 
tre formål: at holde arbejdsløsheden nede 
og at reducere den, at højne det generelle 
undervisningsniveau ved at begunstige de 
lige muligheder samt at uddanne den 
arbejdskraft, som er nødvendig for en for
nyet og vedvarende økonomisk vækst i 
forbindelse med optagelsen i Det europæ
iske Fællesskab. 

Den samlede arbejdsløshed risikerer at sti
ge, eftersom den erhvervsaktive befolkning 
vil øges og afvandringen fra landbruget 
fortsætte. Den politik, der skal mindske 
arbejdsløsheden, går ud på at bremse denne 
afvandring, at øge beskæftigelsen i de tra
ditionelle industrier samtidig med, at man 
dog går ind for, at de moderniseres, samt 
endelig i på ny at sætte gang i byggesekto
ren13). Hvilke positive virkninger vil det få 
på ungdomsarbejdsløsheden? Skal denne 
politik lykkes, indebærer det sandsynligvis 
bevarelsen af en skjult arbejdsløshed i land
bruget og anvendelse af en lavtlønnet 
arbejdskraft i de traditionelle industrier. 
Man kan her se faktorer, som er gunstige 
for beskæftigelsen af de unge. Men hertil 
kræves, at forventningerne ikke udvikler sig 
i modstrid med denne politik. En anden 
måde at reducere ungdomsarbejdsløsheden 
på består i at nedbringe beskæftigelsesgra
den navnlig for aldersgrupperne 10—14 år 
og 15— 19 år gennem øget skolegang. Denne 
politik er ikke nødvendigvis uforenelig med 
den foregående i betragtning af den pågæl
dende befolkningsgruppes heterogene sam
mensætning. 
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En højnelse af det generelle undervisnings

niveau og en forbedring af erhvervsuddan

nelsen, som den økonomiske vækst kræver, 

er to formål, der ikke kan adskilles. I 

tilfældet Portugal i dag er en højnelse af 

undervisningsniveauet ikke gjort med en 

forlængelse af skolegangen, den kræver 

også en betydelig indsats med henblik på en 

forbedring af det, som allerede findes i 

grundskoleundervisningen (de første fire 

skoleår) og i den forberedende undervisning 

(femte og sjette skoleår). Hvorledes kan 

erhvervsuddannelsen indpasses her? Siden 

1974 har man bestræbt sig på at standar

disere de tre første år af den videregående 

undervisning (7. til 9. skoleår) for at undgå 

en for tidlig specialisering og for at fremme 

de lige muligheder samtidig med, at man 

hørte op med at skelne imellem den såkaldte 

almene undervisning og den tekniske under

visning, der overvejende er af praktisk art. I 

de sidste år har man bestræbt sig på at 

udbygge erhvervsuddannelsen på ny og 

navnlig lærlingeuddannelsen (lov af 

1984). 

Denne politik synes at gå i den rigtige 

retning. Imidlertid skal de nødvendige 

forudsætninger for, at den lykkes, fremhæ

ves i form af følgende tre punkter: 

■ Bestræbelsen på at sikre lige muligheder 

må ikke føre til, at differentieringen i 

undervisningen sker for sent. I den situa

tion, Portugal befinder sig i, bidrager den 

tilsyneladende standardisering i virkelighe

den til at opretholde uligheden, idet den 

tager modet fra de elever, for hvem det ikke 

lykkes og som ikke kan se, hvad en forlæn

gelse af deres skolegang skal føre til. 

■ I mange år endnu vil der være tale om 

både at uddanne en voksende andel af hver 

ny aldersgruppe, som afslutter den obliga

toriske skolegang, og at give en del af de 

unge fra 14 til 24 år, som er gået for tidligt 

ud af skolen, en ny chance. I betragtning af 

de beskedne bevillinger er disse to formål til 

dels modstridende. 

■ Erhvervslivet vil i stadig stigende grad få 

brug for arbejdstagere med en solid uddan

nelse. Skal der træffes et valg mellem 

kvantitet og kvalitet (af økonomiske grun

de), bør det derfor være kvaliteten, som 

sejrer. 

■ Kvaliteten af de uddannede afhænger 

både af uddannelsens kvalitet og af den 

oprindelige udvælgelse. Det er vigtigt, at 

Portugal undgår, at den almindelige udbyg

ning af skolegangen for de unge ledsages af 

en hierarkisering af uddannelsesforløbene, 

således at erhvervsuddannelsen f.eks. inden 

for særlige brancher i industrien, kun får de 

elever, som ikke var kvalificerede nok til 

den almene videregående undervisning. 

■ Sammenhængen mellem disse forskellige 

betingelser kræver en stærk koordinering af 

uddannelsespolitikken, beskæftigelsespoli

tikken og arbejdsgivernes adfærd. Er

hvervsuddannelserne vil tiltrække velkvali

ficerede unge, dersom udsigterne til 

beskæftigelse er tiltrækkende, dvs. dersom 

de lønninger, der tilbydes, er tilstrækkelig 

høje, udsigterne til at gøre karriere gode og 

muligheden for ansættelse efter studiernes 

afslutning er til stede. En sådan sammen

hæng etableres på stedet og kræver en 

pragmatisk indstilling fra de involverede 

parters side. 

■ Denne politik forudsætter, at man går 

ind for følgende ræsonnement: det kan ikke 

lade sig gøre at give alle lige muligheder, 

hvis ungdomsarbejdsløsheden øges. For at 

bekæmpe denne arbejdsløshed skal væk

sten fremmes. Væksten har en tendens til at 

kræve arbejdstagere med en uddannelse af 

kvalitet. For at nå dertil må man acceptere, 

at de unge i hele overgangsperioden konkur

rerer med hinanden om at komme ind i de 

mest tiltrækkende uddannelsesforløb, og 

når disse er afsluttede vil udbuddet af 

stillinger være mindre end de unges efter

spørgsel. 

Disse bemærkninger gælder både lær

lingeuddannelsen og den egentlige uddan

nelse på skoler. Det er sædvane, at en 

lærlingekontrakt adskiller sig fra en ar

bejdskontrakt som fastsat i loven fra 1984. 

Men det ville være kedeligt, om arbejdsgi

verne i de vigtigste industrigrene ikke aner

kendte kvaliteten af den således meddelte 

uddannelse og ikke under eet sikrede 

beskæftigelse til de tidligere lærlinge på 

bekostning af den uundgåelige mobilitet. 

Med hensyn til de unges uddannelse og 

beskæftigelse skal Portugal gøre alt på een 

gang under en konjunktur, hvor tendensen 

til en forøgelse af arbejdsløsheden forplum

rer udsigterne. Det er yderligere en grund til 

klart at formulere de vigtigste mål og til 

klart at definere de betingelser, der skal 

opfyldes, hvis man vil nå dem. 

I 1981 var beskæftigelsesgraden blandt de 

unge følgende: 

1014 år 

10,0 

1519 år 

54,7 

20 24 år 

74,7 

I 1990 vil beskæftigelsesgraden for de 

10—14 årige sandsynligvis være faldet 

stærkt, medens den for de 15—19 årige 

formodentlig stadig vil ligge mellem 45 og 

50 °7o. For de 20—24 årige kan den holdes 

uændret eller måske øges, hvis den forøgede 

skolegang mere end udlignes af, at de unge 

kvinder, som for øjeblikket hverken er 

erhvervsaktive eller skolesøgende, søger ud 

på arbejdsmarkedet. Man har således ind

tryk af en kontinuitet. Uddannelsespolitik

ken vil næppe fremskynde de sidste tyve års 

udvikling. Dette indtryk er forkert, for så 

vidt som de kvalitative ændringer er bety

delige. Den grundlæggende uddannelses 

rolle ændres i takt med ændringerne i det 

portugisiske samfund, navnlig med koncen

trationen af befolkningen i kystområderne 

og med urbaniseringen. I de kommende år 

vil man sandsynligvis stadig klarere kunne 

skelne mellem fire kategorier af unge, som 

forlader undervisningssystemet. 

■ De som forlader systemet efter den 

obligatoriske skolegangs ophør eller som 

giver op kort tid derefter. De vil udgøre den 

største gruppe, selv om tallet vil være for 

nedadgående. Deres situation på arbejds

markedet vil uden tvivl blive stadig vanske

ligere, fordi de økonomiske ændringer vil 

fjerne en del af de job, de kunne få adgang 

til. Men man kan ikke helt udelukke, at der 

kan opstå andre job i tilknytning til en 

»uformel sektor« eller sort arbejde. 

■ Den anden kategori vil omfatte dem, som 

enten i undervisningssystemet eller i et lær

lingeforhold har fået en solid erhvervsud

dannelse i overensstemmelse med erhvervs

livets behov. Et voksende antal af de unge 
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vil nok befinde sig i denne kategori. Det 

bliver formodentlig nemt for dem at komme 

ud i erhvervslivet, blot de førnævnte betin

gelser er opfyldt. 

■ Den tredje kategori vil omfatte de unge, 

som afslutter deres almene videregående 

studier eller som påbegynder højere studier 

og giver og efter kort tids forløb. Disse unge 

kommer ud på arbejdsmarkedet med 18 til 

20 år, og nogle af dem risikerer sikkert ikke 

at finde et arbejde, der lever op til deres 

forventninger. For dem vil måske forskelle

ne på grund af køn være mest udpræ

gede. 

■ Endelig vil man finde de unge, som har 

fået en videregående teknisk uddannelse 

eller en universitetsuddannelse, som er 

efterspurgt af erhvervslivet. De vil sikkert 

uden vanskeligheder kunne komme ud i 

erhvervslivet. 

Den generelle forøgelse af skolegangen vil 

således give sig udslag i en øget differentie

ring blandt de unge. Hvis den politik, der 

tager sigte på at udbygge erhvervsuddannel

sen, lykkes, vil kløften mellem dem, som 

går ud af skolen ved den obligatoriske 

skolegangs afslutning eller få år senere, og 

dem, som har fuldført en erhvervsuddan

nelse, have en tendens til at blive større. Et 

lignende fænomen kan dukke op for de 

højere studiers vedkommende. 

En sådan differentiering er uundgåelig. 

Men dens virkninger skal nøje overvåges, 

for den vil kunne modarbejde erhvervsud

dannelsespolitikkens succes og på arbejds

markedet skabe en dualisme baseret på 

studiernes art og den faktisk erhvervede 

uddannelse. Men måske er en vis mangel på 

balance på mellemlang sigt den pris, der 

skal betales for en bedre sikring af en varig 

udvikling. 

') Det specifikke ligger navnlig i, at de søger ind pá 

arbejdsmarkedet for første gang. 
2) Den mulige indflydelse fra priserne på begynderes og 

på erfarne arbejdstageres arbejde virker netop gen

nem denne opdeling af arbejdet og forvaltningen af 

arbejdskraften, f.eks. stigningerne i lønnen i kraft af 

anciennitet. 
J) Forskellene eller mangelen på forskelle mellem 

arbejdsløshedstallet for unge og for voksne. 
4) Enten med henblik på at bidrage til en direkte 

nedgang i arbejdsløsheden eller med henblik på at 

bidrage til at forbedre erhvervslivels effektivitet. 
s) OECD, Examens des politiques nationale d'éduca

tion, Portugal. Paris 1984, S. 14. 
6) O E C D , Faciliter l 'emploi des jeunes . Polit iques pour 

l ' I r lande et le Por tuga l . Paris 1984, S. 140. 
7) O E C D , Etudes économiques 1983—84 Por tuga l . 

Par i s , juni 1984. 

*) C E D E F O P Description du système de formation 

professionnelle au Por tugal par Ar tur Mola , Eduar

do Marçal , Gri lo et Mar ia Cand ida Soares . Berlin, 

maj 1985, S. 134 i den franske udgave. 
9) S a m m e værk som nævnt i fodnote 8 ) , S. 139. 
10) O E C D , samme værk som nævnt i fodnote 5 ) , 

S. 44. 
11 ) OECD, samme værk som nævnt i fodnote6). 

■2) CEDEFOP, samme værk som nævnt i fodnote8). 
, !) CEDEFOP, samme værk som nævnt i fodnote"). 
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