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Kere alle

Tusind tak for det felles brev fra Nordiske Lflrarorganisationers Samrid af l.
oktober 2014, som I alle var medafsendere af.

Vi er netop g6et ind i br 2015, der med vedtagelsen afde nye globale udviklingsmil
vil vare et helt afgorende 6r i forhold til at sikre global beredygtig udvikling for
alle klodens beboere.

Kvalitetsuddannelse har helt afgorende betydning for vores samfund. Uddannelse
underststter ikke alene menneskelig udvikling, men ogsA fred og sikkerhed,
beredygtighed, okonomisk vekst ogjobskabelse for unge. Uddannelse er med til at
sikre god regeringsforelse med aktivt deltagende borgere, der kan holde sig
informerede og holde myndigheder ansvarlige.

Kvalitetsuddannelse er derfor centralt for realiseringen af alle udviklingsprioriteter
og helt afgorende for bekampelsen afulighed og fattigdom i verden.
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Kvalitetsuddannelse i bide Danmark og resten afverden er en stor prioritet for bAde

den danske regering og for mig personligt. Derfor harjeg ogsA pdtaget mig en

serlig fortalerrolle for FN's Generalsekreters Global Education First Initiative,

hvorjeg kemper for at Ib kvalitetsuddannelse pi den globale dagsorden. I naturlig

forlengelse heraf kan I ogs6 regne med stark dansk ststte til, at uddannelse skal

have en helt central placering i den endelige post-2015 dagsorden. Og derfor stotter

Danmark ogsi et selvstendi$ mal om retten til kvalitetsuddannelse og livslang

lering for alle.

Selvom der globalt er sket gode fremskridt i forhold til at fA flere bsrn i uddannelse,

bliver det serdeles svert at n6 i mil med fuld grunduddannelse til alle verdens bsm
inden 2015. Samtidig er der behov for yderligere opmerksomhed pA kvalitet i

uddannelserne, mellem-og gymnasieuddannelse, teknisk uddannelse, behovet for

uddannede lerere, samt ikke mindst udfordringeme med at sike tilstrekkelig og

beredygtig finansiering og bekempe konuption i uddannelsessektoren.

Mobilisering og effektiv udnyttelse afnationale ressourcer gennem blandt andet

skat bliver afgorende for at sike tilstrekkelig finansiering i landene. Danmark vil
derfor i forhandlingeme arbejde for, at mobilisering af nationale ressourcer og skat

star centralt.

Mange indsatser har veret for lidt fokuserede pi de mest marginaliserede og ofte

fattigste bom samt born i kriseramte omrider og skrobelige stater. Omkring

halvdelen af de ca. 57 millioner bsm, der endnu ikke er kommet i skole, lever i
konflikt- og katastrofeomr6der. Ogsi bom med handikap, bsrr'fra
minoritetsgrupper, piger samt bom fra de fattigste omrider i landene udgor en

betydelig del af gruppen, som endnu ikke har fAet muligheden for at komme i skole.

De bsm er de mest udsatte os dem. det er sverest at nA.

Retten til kvalitetsuddannelse er bydende nodvendig i fremtidens hurtige og

foranderlige samfund, hvor vi samtidig vil se de storste bome- og ungdomsargange i
klodens historie. Udviklingen skaber nye, forogede forventninger og kav til
uddannelse og frem for alt, krav til kvalitet og relevans.

Helt centralt i forhold til at sikre bom og unge undervisning og uddannelse afhoj
kvalitet er, at de undervisere, der msder bsrnene og de unge hver dag, har en faglig

indsigt i undervisningen, som s&tter dem i stand til at sette elevernes lering, trivsel

os behov i centrum.
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Det er vigtigt, at alle relevante aktorer engageres, hvis vi skal ni vores felles mil
om at sikre, at alle bsm i hele verden fAr deres fundamentale ret til
kvalitetsuddannelse opffldt. Jeres store viden og ekspertise inden for
kvalitetsuddarmelse samt jeres engagement er vigig i de videre forhandlinger.

Danmark arbejder for, at forhandlingsprocessen bliver sA Aben som mulig, og at

civilsamfundet fdr mulighed for at bidrage med ekspertise og engagement. Det er

vigtigt for, at vi efterfolgende i fellesskab kan nA vores mAl om uddannelse.

Jeg ser frem til vores videre samarbejde.

Med venlie hilsen
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