
   
  

 

  



   
  

 

Lær om Retten til Uddannelse på den syvende årlige ELSA Day 
FORORD 

Dette dokument har til formål at give et overblik omkring retten til uddannelse, status for opfyldelsen af 

verdensmålene for bæredygtig udvikling nr. 4 om kvalitetsuddannelse samt hvilke projekter, der driver udviklingen. 

Du kan klikke på tekst fremhævet i kursiv, for at blive ledt til mere information om det fremhævede. 

Dokumentet er udarbejdet af ELSA Denmark i anledning af den syvende ELSA Day, som skaber opmærksomhed 

om retten til uddannelse med udgangspunkt i De Forenede Nationers 2030 verdensmål for bæredygtig udvikling nr. 4 om 

kvalitetsuddannelse, Europarådets uddannelsesprogram og Europarådets politikprogram for 2018-2019 ”Better Education for Better 

Democracies”. Læs mere om Europarådets arbejde med de 17 verdensmål her. 

ELSA Day er et årligt opmærksomhedsprojekt i ELSA, hvor 44 landegrupper og mere end 300 lokalgrupper står 

sammen under mottoet ”all different, all together” om at skabe opmærksomhed omkring en specifik 

menneskerettighed. Projektet udbreder ELSAs generelle formål om at bidrage til juridisk uddannelse, fostre 

gensidig forståelse og fremme social ansvarlighed blandt jurastuderende og unge jurister. Du kan finde os på sociale 

medier under #ELSADay og #alldifferentalltogether. 

FN-KONVENTIONEN OM ØKONOMISKE, SOCIALE OG KULTURELLE RETTIGHEDER 

Retten til uddannelse har ophæng i FN’s konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder artikel 13, hvor 173 

stater har skrevet under på ”enhvers ret til uddannelse”. For fire af disse stater, inklusive USA, er dokumentet 

endnu ikke gjort juridisk bindende. Der er fortsat 24 stater, som ikke har skrevet under. 

Retten til uddannelse sigter blandt andet til menneskets fulde personlige udvikling og erkendelse af dets værdighed. 

Lidt mere konkret skal uddannelsen gøre det muligt for alle at gøre en nyttig indsats i et frit samfund. Uddannelsen 

skal medvirke til at skabe forståelse, fredsommelighed og venskab mellem nationer og racegrupper, samt mellem 

etnologiske grupper og religiøse grupper.  

Artikel 13 fastsætter, at grundskole skal være tvungen og gratis for alle. Mellemskoletrin skal være tilgængelige for 

alle, mens højere undervisningstrin skal være ligeligt tilgængelige. Uddannelsessystemet må ikke diskriminere 

bestemte grupper, hvilket blandt andet betyder, at borgere med særlige behov skal inkluderes. 

I DANMARK OG I VERDEN 

I Danmark skal alle have adgang til folkeskolen. Der findes også regler om tilgængelighed på højere niveauer I 

uddannelsessystemet. Der findes for eksempel detaljerede regler om hjælpemidler til børn og unge, som skal 

iværksættes inden en elev kan udelukkes fra en teknisk skole.  

Det er næppe overraskende, at retten til uddannelse ikke er beskyttet i samme grad alle steder i verden. Det 

adresserer FN’s verdensmål om bæredygtig udvikling ved at sætte specifikke minimumsstandarder, der skal være sikret i 

2030. Det fjerde mål omhandler retten til uddannelse, og målet deles op i syv resultatmål, som du kan få overblik 

over nedenfor. 

Europarådet arbejder lige nu på en strategi, der skal sikre alle borgere kompetencer til et liv i demokratisk kultur 
i de 50 stater, som deltager i Europarådet. Det handler blandt andet om kernekompetencer, såsom demokratiske 

værdier og kritisk forståelse.  

Strategien skal gennemføre en omfattende reform, som sætter en international referenceramme for uddannelse I 

demokratiske samfund. Referencerammen blev lanceret på en konference i København i april 2018 under 

Danmarks formandskab, og det var et skridt på vejen til at opnå uddannelse for bæredygtig udvikling og globalt 

borgerskab.  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/education/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/education/
https://rm.coe.int/prems-064718-gbr-2508-brochure-sdg4-web-16x24/16808c490f
https://www.coe.int/en/web/education
https://www.coe.int/en/web/education
https://www.coe.int/en/web/un-agenda-2030/home
https://elsa.org/elsa-day/
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CESCR/Pages/CESCRIndex.aspx
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=141761&exp=1
https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/education/
https://www.coe.int/en/web/education/competences-for-democratic-culture


   
  

 

  



   
  

 

HER ER NOGLE KONKRETE PROJEKTER FOR 

KVALITETSUDDANNELSE 

FÆLLES HISTORIE er emnet for Europarådets analyseprojekt Historieundervisning i det nutidige Europa. Det skal 
ende ud i vejledninger til politikere, pensumudviklere og undervisere, så de kan imødegå den øgede kompleksitet i 
det 21’ende århundrede.   

MØDER MELLEM FORSKELLIGE KULTURER medfører måske mere reflektion med Europarådets 
autobiografi for interkulturelle møder, som er et værktøj til at hjælpe menneskers refleksion over deres møder med folk 
fra andre kulturer. Undervisere kan tage et gratis online-kursus, som for eksempel kan benyttes i optakten til en 
studietur. 

DIGITAL BORGERSKABSUDDANNELSE har været i fokus siden 2016. Projektet går ud på at gøre unge i 
stand til at deltage i det demokratiske samfund på internettet på en måde, der er sikker, effektiv, kritisk og ansvarlig. 
Derfor søger projektet at informere og opfordre til diskussion og vidensdeling. Via linket kan du blandt andet se 
videoen ”beat bullying” om mobning i skolen og på nettet, og en podcast til forældre om at opdrage børn i internettets æra. 
Danmark er godt med på området med initiativet Digital Dannelse, som i 2017 samlede fagrettede materialer inden for 
følgende temaer: God tone i online kommunikation, it-sikkerhed, digitale kompetencer til at producere i en digital 
tidsalder og digital interaktion med det offentlige. 

MOBILITET FOR STUDERENDE OG FORSKERE er formålet med Lissabonkonventionen om gensidig anerkendelse 
af højere uddannelse, som opstiller krav om, at stater ensarter og anerkender hinandens uddannelser. Europarådets 
ETINED-platformen vejleder i øvrigt stater i kamp mod korruption ved at adressere etik og gennemsigtighed.  

INKLUSION efter resultatmål 5 omhandle specifikt FLERSPROGEDE. Uddannelsessystemerne skal omfavne 
sproglige diversiteter og flersprogethed. Europarådets guide til flersproget uddannelse hjælper lovgivere med tilgange til 
uddannelsespolitik og analyse af fordele samt ulemper, uden at foregribe lovgivernes valg af politik. Desuden har 
Europarådet samlet en værktøjskasse til sproglig integrering af voksne migranter.  
Institut for Menneskerettigheder har desuden i 2017 skrevet en rapport om retten til uddannelse med undertitlen ”Når børn 
med handicap ikke går i skole”, hvor de kommer med deres anbefalinger til Undervisningsministeriet, for bedre at 
sikre BØRN OG HANDIKAPPEDES ret til uddannelse.  

IMMIGRANTER OG FLYGTNINGE er særligt udsatte, når det gælder adgang til uddannelse og hæderligt 
arbejde. Det skyldes for eksempel at immigranter er afhængige af at et andet land anerkender deres uddannelse. 
Der findes europæisk samarbejde om anerkendelse af kvalifikationer, som sigter til at fremme denne gensidige 
anerkendelse. I EU skal stater anerkende kvalifikationer fra EU-borgere på samme vilkår som egne statsborgere. 
Samarbejdets netværk søger at fremme anerkendelsen, for eksempel så også tredjelandsborgere kan få anerkendt deres 
kvalifikationer. Desuden har FLYGTNINGE ofte mistet deres dokumenter. Europarådet har derfor et pilot-
projekt, hvor flygtninge kan blive vurderet og tage et særligt fleksibelt Europæisk Kvalifikationspas for at  
dokumentere deres kvalifikationer.  

https://www.coe.int/en/web/history-teaching/educating-for-diversity-and-democracy-teaching-history-in-contemporary-europe
https://www.coe.int/en/web/autobiography-intercultural-encounters
https://www.coe.int/en/web/digital-citizenship-education/home
https://uvm.dk/folkeskolen/laering-og-laeringsmiljoe/it-i-undervisningen/digital-dannelse
https://www.emu.dk/modul/digital-dannelse-2
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/165
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/165
https://www.coe.int/en/web/ethics-transparency-integrity-in-education/home
https://www.coe.int/en/web/language-policy/from-linguistic-diversity-to-plurilingual-education-guide-for-the-development-of-language-education-policies-in-europe
https://www.coe.int/en/web/lang-migrants
https://menneskeret.dk/sites/menneskeret.dk/files/media/dokumenter/udgivelser/Retten%20til%20uddannelse.pdf
https://menneskeret.dk/sites/menneskeret.dk/files/media/dokumenter/udgivelser/Retten%20til%20uddannelse.pdf
https://ufm.dk/uddannelse/anerkendelse-og-dokumentation/mere-om-anerkendelse/internationalt
https://ufm.dk/uddannelse/anerkendelse-og-dokumentation/mere-om-anerkendelse/internationalt/enic-naric
https://www.coe.int/en/web/education/recognition-of-refugees-qualifications

