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o PPO RTUNITIES 2003 évtiz:d ~latt Ír?rszág ~elentõs fej,lõdésen me~t ,k:-, resztul, es Europa egYik legszegenyebb orszagabol
Dublin az egyik legsikeresebbé vált.

Ma egyre többet emlegetik az EU-ban kelta tig-
risként az országot, ami azzal a váltással függ össze,

Európa legnagyobb oktatási hogy nemzeti prioritást és igen nagy támogatást
kiállítása képzési/továbbképzési kapott az oktatás. Jelentõs mértékben nõ a "kimû-
b t t ,'. 1 '., II ' b "" ,. veIt emberfõk" száma, és komoly, végiggondolt be-

emu a oja -va amInt a as orzeje fektetési politikával segítik a kutatást.. Az oktatás

nemzeti közügy. A családcentrikus Írországban ezt
Az írek nem élnek a nagy számok bûvöletében, ta- viszonylag könnyen el lehetett fogadtatni, és figyel-
karékosak a felsõfok alkalmazásával, és nem jellem- ve a költségvetés ez évi vitáját, imponáló volt szá-
zik õket az olcsó, hatásvadász hirdetések sem. momra az a felismerés, hogy hosszú távon és a kö-

Ez a február elsõ hetében megrendezett kiállítás vetkezmények gondos számbavételével folyik a gaz-
valóban impozáns méretû és minõségében is külön- dálkodás ezen a téren is. A munkanélküliség itt a
leges volt, Európai viszonylatban is. legalacsonyabb az EU-s tagországok között, a kor-

A kiállítás és állásbörze megnyitójának fó vendé- mány hivatali idejének megkezdésekor 5,6% volt,
ge Mary Harney miniszterelnök-helyettes (gaelül: an mára ez 1,2%! Ebben számunkra az a fontos, hogy
Tanaiste) volt, aki igen ügyes és lényegretörõ beszé- folyamatosan növekszik a munkába állók képzettsé-
dében felvázolta, miért érdemel különleges figyel- gi szintje és intelligenciája. Az már vitatottabb kér-
met ez a rendezvény. A miniszterelnök- helyettes, dés lehet, hogy a felsõoktatást segítõ könyvtárügy
aki egyben a gazdasági ügyekért felelõs vállalkozá- mennyire képes lépést tartani ezzel a növekedési
si, kereskedelemi és munkaügyi miniszter is, a kor- ütemmel, amire pedig egyre nagyobb szükség lesz,
mány legfontosabb feladataként és eredményeként a hiszen jelentõsen nõ az önálló munka aránya a kép-
folyamatos munkahelyteremtést jelölte meg. Utalt a zésben és a továbbképzésben. Általánossá. válik a
Delors Bizottságnak a növekedésrõl tíz évvel ezelõtt számítógéppel segített oktatás, a távoktatási forma.
megjelent Fehér Könyvére, amely a merev struktu- Fontos, hogy van stratégia, és a támogató felek
rális munkanélküliség leküzdésévei a versenyképes- egymással egyeztetve dolgoznak.
ség fokozása és új munkahelyek teremtése mellett A kiállítás fõ szervezõje, egy kormányközi, félig
érvelt. civil szervezet (FÁS), igen hatékonyan érvényesíti a

Ezen a téren Írország saját tapasztalataira hivat- társadalmi érdekeket és a szakmai elvárásokat.
kozhat. Harminc éve a munkahelyteremtés és a piac- A kiállításon minden számottevõ felsõoktatási és
nyitás lehetõsége miatt váltak EU-taggá. Írország képzési/továbbképzési intézmény jelen volt, konzul-
elmúlt negyven évi gazdaságtörténete bemutatja, tációkkal, elõadás- és szeminárium-sorozatokkal se-
hogyan lehet egy krónikus munkanélküliséggel küz- gítve a diákokat. A képzõ és továbbképzõ intézmé-
dõ, lassan fejlõdõ gazdaságból csaknem teljes fog- nyeket munkavállalók és munkaadók egyaránt láto-
lalkoztatást biztosító, dinamikus gazdaságot terem- gatták, válogatva a kínált kurzusokból. Meghatáro-
teni. zott pontokon állásbörze-állomások mûködtek, kb.

Anélkül, hogy az ír gazdasági transzformációt húszezer betölthetõ helyet kínálva.
magyarázó okokat részletezte volna -elismerve az A kiállítás fószponzora, az Irish Independent címû
EU hatékony támogatásainak jelentõségét -, az elõ- napilap, az oktatási ügyekért felelõs szerkesztõ nyi-
nyös demográfiai helyzetüket és a képzés, oktatás latkozata szerint, elkötelezetten vállalja évek óta a
terén befektetett erõfeszítések megtérülését hangsú- kérdéskör képviseletét, külön rovatokat tart fenn és
lyozta. Felhívta a figyelmet az általa legfontosabb- érdemi riportokkal, tanácsadó-szolgálattal segíti a
nak tekintett két tényezõre. Az egyik a társadalom képzés ügyét.
egyetértésével végrehajtott folyamatos és jelentõs Az oktatás, képzés és foglalkoztatás összefüggé-
adócsökkentés, a másik pedig az euró bevezetése és sét persze az is mutatja számunkra, hogya megnyi-
az azzal együttjáró alacsony hitelkamatok mûködte- tót a vállalkozási, kereskedelmi és munkaügyi mi-
tése. niszter tartotta. A tudásgazdálkodás mint nemzeti

Nem csupán a kiállítás jó szervezettsége és impo- érték így külön jelentõséget kap a kormány politiká-
náló méretei ihlették tehát beszámolómat, hanem az jában és a közéletben. Van társadalmi presztízse az
is, hogy jó példaként említsük a társadalmi konszen- oktatásnak, a tanulásnak, az önképzésnek, a képzett-
zus fontosságát. A közös értékrend nagyon erõsen ségnek. A hosszú távú befektetés megtérüIni látszik.
tudja növelni a társadalmi kohéziót. Ez alatt a négy Ez jó jel! (Bobok Bea)
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