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Eldra starfsfólk á Norðurlöndum ( ESN)
er heiti eins starfshópsins innan Norrænu samtakanna um símenntun sem eru á vegum Norrænu ráðherranefndarinnar. Verkefni ESN er að efla umræðuna um nýtingu eldri starfskrafta á vinnumarkaðnum og þeirra tækifæra
sem í boði eru. ESN hefur kannað aðstæður eldra starfsfólks með tilliti til ævilangrar menntunar á Norðurlöndum.
Aðaláherslan hefur legið á að breyta hinu hefðbundna hugarfari gagnvart eldra fólki á vinnumarkaðinum en um leið
að bæta þá stefnumörkun og þær aðgerðir sem auðvelda fólki að menntast og vinna á síðari hluta starfsævinnar

Í starfshópnum eru:
Tarja Tikkanen, forstöðumaður rannsókna hjá Alþjóðlegu rannsóknarstofnuninni í Stavanger og ráðgjafi við
háskólann þar.Rannsóknir hennar hafa beinst að eldra fólki á vinnumarkaðnum, áhrifum símenntunar á hæfnisþróun
þeirra.
Ingrid Casperson, kennari á eftirlaunum, er einn af fyrirliðum sænska verkefnisins;Hæfni þeirra fimmtugu og eldri.
Þar er unnið að aukinni vellíðan og virðingu þeirra sem eru á síðasta hluta starfsævinnar og hvernig megi nýta
þekkingu þeirra og reynslu sem best
Bernharður Guðmundson, prestur á eftirlaunum, er varaformaður Öldrunarráðs Íslands og hefur unnið ýmis
ráðgjafarstörf í málefnum aldraðra. Hann hefur unnið við fjölmiðla og í kirkjulegri þjónustu víða um heim.
Leif Emil Hansen er prófessor við sálfræði- og menntunardeild háskólans í Hróarskeldu í Danmörku. Rannsóknir
hans hafa beinst að þeim tækifærum sem bjóðast verkafólki, sérílagi eldri hópi þeirra, í þekkingarsamfélaginu.
Raili Moilanen er dósent í stjórnun og leiðtogamótun við háskólann í Jyväskylä í Finnlandi. Hún hefur sérstaklega
kannað raunfærnimat og síðan skipulag hinna ýmsu skeiða starfsævinnar til þess að þau gagnist einstaklingnum og
samfélaginu sem best.
Susanna Paloniemi leiðir rannsóknarstörfin innan menntunardeildar háskólans í Jyväskylä í Finnlandi. Hún kannar
um þessar mundir áhrif vinnunnar á sjálfsmynd eldra starfsfólks og áhrif símenntunar á vinnustaðnum í framhaldi
af því.
Hanna Randle vinnur við rannsóknarstörf í atvinnufræðum við háskólann í Karlstad í Svíþjóð. Hún hefur sérstaklega
kannað tengsl verkalýðsforystu og atvinnurekanda á vinnustöðum og samstarf þeirra að símenntun starfsfólks.
Jon Kristofer Sandvik starfar sem forysturáðgjafi hjá Vinnumálastofnun Noregs. Hann hefur unnið að þróun og
framkvæmd stefnumótunar hvað varðar aðstæður, tækifæri og kjör eldra starfsfólks á vinnumarkaðnum.

Samantekt
n ESN starfshópurinn vinnur að því að efla almenna vellíðan meðal eldra starfsfólks með því að berjast fyrir fjölbreyttari
valkostum og tækifærum þeim til handa í starfi, menntun og öldrun. Til þess að berjast gegn neikvæðum stöðnuðum
hugmyndum um eldra fólk og benda á þann tvískinnung sem viðgengst í stefnumótun og framkvæmdum
samfélagsins, þarf að víkka út almenna umræðu með því að skapa þar rými fyrir rödd og frumkvæði eldra
starfsfólksins sjálfs.
Starf ESN starfshópsins byggir á þeirri forsendu að gagnkvæm virðing og viðurkenning allra þeirra aðila sem
koma að málinu sé nauðsynleg, eigi árangur að nást. Mikilvægustu málsaðilar eru ríkisstjórnir, alþingi og sveitarstjórnir,
atvinnurekendur og verkalýðsfélögin og ennfremur þeir sem annast menntun og þjálfun eldra fólks.
Rétt fyrir síðustu aldamót hófst sívaxandi umræða um eldra fólk á vinnumarkaði og símenntun þeirra, bæði innan
Evrópusambandsins og Evrópuríkjanna yfirleitt. Í tengslum við þá umræðu vill ESN hópurinn draga fram hina norrænu
vídd og hin skýru og jákvæðu einkenni hennar. Þau gildi og hefðir sem ríkja um atvinnuþátttöku og menntaleiðir á
Norðurlöndum, gera það mögulegt fyrir eldra starfsfólk að vera virkt í starfi og í einkalífi er starfstíma lýkur. Þó er það
svo að innan þessa norræna kerfis eru veikleikar sem felast í erfiðleikum þeirra sem minnsta hafa grunnmenntun til
þess að taka fullan þátt og nýta tækifærin sem bjóðast bæði í starfi og við öflun aukinnar menntunar..
ESN leggur til ýmsar leiðir til þess að efla valkosti og tækifæri til náms og starfa, einnig á síðari hluta ævinnar.
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Símenntun og eldra starfsfólk
n Eldra starfsfólk, ef það vill breyta aðstæðum sínum á vinnumarkaðnum, er í vaxandi mæli háð ytri aðstæðum svo
sem eigin heilsufari og viðunandi eftirlaunum en einnig fjárhagsstöðu og eftirlaunatöku maka, félagslegum þrýstingi,
fjölskylduböndum og þörfinni fyrir félagsleg samskipti á vinnustaðnum. Hinsvegar njóta Norðurlandabúar sérstakra
forréttinda eins og heilsutrygginga, lífeyris eftir starfslok og möguleika á símenntun sem lögskipuðum rétti. Fólk vill
eiga valkosti varðandi eigið líf og eldra fólk er þar engin undantekning. Það vill eiga val um hvar og hvenær starfað
er og hvort farið er snemma á eftirlaun eða unnið hlutastarf eða fullt starf svo lengi sem heilsan leyfir og hæfnin og
reynslan er nýtanleg. Þetta er einfaldlega hluti af hinni mannlegu leit að vellíðan og hamingju í lífinu. Spurningin sem
hefur legið að baki öllu starfi ESN hópsins er þessvegna; Hversu opið er hið “norræna fyrirkomulag” fyrir þörf fólks á
síðari hluta ævinnar til þess að móta sitt eigið líf með símenntun á vinnustaðnum og eftir starfslok ?

Eldra starfsfólk og eldra námsfólk!
n Segja má að lífseigar goðsagnir varðandi eldra starfsfólk og nám á efri árum einkenni enn menningu norrænu
þjóðanna. Þessi gamalgróna hugarafstaða hefur djúpstæð áhrif á ímynd samfélagsins af eldra fólki, sem hefur lokast
inni í ramma fyrirframgerðra hugmynda hvað felist í því að eldast, verða eldri. Þrýstingur vinnufélaga, afstaða maka,
fjöldskyldu og vina hefur mikil áhrif á væntingar hinna eldri til sjálfs sín og samfélagsins. Góðu fréttirnar eru hinsvegar að augljóslega er jákvæðari sýn að mótast gagnvart eldra starfsfólki og hæfni þess.

Breytingar
n Þótt nokkurs mismunar gæti meðal norrænu þjóðanna innbyrðis, má fullyrða að hið norræna velferðarkerfi og
hinir víðtæku möguleikar til fræðslu fullorðinna á Norðurlöndum skapi traustan grundvöll fyrir almenna virkni og
fræðslu, einnig fyrir eldra starfsfólk. Á síðustu árum hafa
orðið gagngerar breytingar á viðhorfum og aðgerðum
fólks á Norðurlöndum hvað varðar eldra fólk og símenntJákvæðar lýsingar af eldra starfsfólki
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Þátttaka fagfélaga
n Samtök launafólks á Norðurlöndum eru yfirleitt vel
skipulögð og eldra starfsfólk er gjarnan ábyrgt félagsfólk.
Þátttaka fagfélaga og verkalýðsfélaga í þessari umræðu
og breytingaferlinu er því afar áríðandi. Hugmyndin um
símenntun og þörfin fyrir störf sem skipta máli hafa verið
hluti af samningagerð aðila atvinnulífsins á Norðurlöndunum öllum. Samt er það svo að ekki hafa allir notið
þeirra möguleika - eða ekki nýtt sér þá - til þess að halda
áfram að mennta sig sem væri þáttur í því að byggja upp
starfsframa þeirra. Því er oft haldið fram að símenntun
sé orðin hið nýja tæki til að tryggja starfsöryggi á dagskrá
launþegasamtakanna þar sem “símenntun er að verða
jafn mikilvæg réttindi fyrir starfslið samtímans eins og
réttur til eftirlauna var áður fyrr”( ILO 2003). Hinsvegar
hefur útvíkkun starfsframa eldra starfsfólks ekki verið á
dagskránni þar til nýlega.( Tikkanen 2006)
Samkvæmt hefðinni hefur megin áhersla fagfélaganna í samningagerðinni hvílt á styttingu bæði vinnutímans og starfsævinnar. Jafnvel þótt fagfélögin hafi
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Þær niðurstöður rannsókna sem kynntar eru í þessari
töflu sýna að ýmsar jákvæðar merkingar felast í skynjun
orðanna “ eldra starfsfólk”. Til þess að koma á breytingum
á starfsaðstæðum eldra fólks, þarf að efla jákvæða hugarafstöðu og breyta aðgerðum og venjum almennings.
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smám saman gert sér ljóst að eldra starfsfólk vildi eiga val um lengri starfsævi, hefur farið lítið fyrir kynningu slíkra
hugmynda meðal félagsmanna. Ýmsar kannanir hafa reyndar sýnt að samtök launafólks er í mjög erfiðri aðstöðu í
þessu máli en þær sýna jafnframt að samtökin ættu að þróa skýrari stefnu og verkáætlun til þess að mæta þeim
tölfræðilegu breytingum sem orðið hafa og miðla þeim upplýsingum til félaga sinna.

Hvernig geta launþegasamtökin átt þátt í breytingaferlinu
n Á Norðurlöndunum öllum hefur margskonar starfsemi komist á laggirnar þar sem aldur starfsmannsins hefur skipt
meginmáli um þátttöku, t.d. í símenntun tengdri vinnustaðnum, þannig að þau elstu eru útilokuð. Annarsvegar hefur
reynslan sýnt að þátttaka fagfélaganna getur breytt miklu um niðurstöðuna, sérílagi fyrir þá starfsmenn sem minnst
mega sín. Hinsvegar sýnir reynslan líka að þátttaka fagfélaganna tryggir ekki af sjálfu sér þátttöku eldra starfsfólks í
símenntun né heldur til að bæta aðstöðu þeirra í starfi.
Skýrslan frá ESN, sem þessi bæklingur kynnir, hefur að geyma fjölmörg dæmi um verkefni og starfsemi þar sem
stuðningur fagfélaga réði úrslitum. Hinsvegar er jafn ljóst að þörfin er brýn fyrir kraftmiklar tilraunir og skapandi
lausnir á vandamálinu – sérílagi nú við breytta fjárhagsstöðu á Norðurlöndum.

Ráðleggingar
1.Vinnustaðurinn. Þróun þekkingar og hæfni á sér stað á vinnustaðnum, sem er því mikilvægur til fræðslu. Það
margborgar sig að efla þekkingu starfsfólksins .
2. Þjálfun kennaranna.
Þær stofnanir sem bjóða upp á menntunartækifæri, verða að fjárfesta í aukinni hæfni kennara til að annast fræðslu
fullorðinna með tilliti til hinna sérstöku þarfa eldra starfsfólks.
3. Fagfélög og samstarfsaðilar þeirra verða að stuðla að breytingu á hugarfari varðandi eldra fólk að starfi, í námi
og að eldast með því að auka sveigjanleika og fjölbreytni náms og starfs á efri árum.
4. Eldra starfsfólkið sjálft verður að taka virkari þátt í þessari jöfnu,- sérstaklega gagnvart fagfélögum – með því að
leita stuðnings til að koma á framfæri hinum sérstöku þörfum sínum fyrir víðtækari valkosti
5. Fjölmiðlar: Allir aðilar ættu að sjá fjölmiðlum fyrir áhugaverðum dæmum og stuðla þar að umræðu milli
kynslóðanna um “ virka öldrun” út frá margskonar sjónarhóli.
6. Norðurlandaráð ætti að styrkja hraustlega það starf sem ríkistjórnir aðildarlandanna vinna til þess að símenntun
verði öllum raunveruleiki. Þetta starf beinist sérstaklega að tækifærum og samstarfi til að halda áfram símenntun
eldra starfsfólks. ESN hópurinn leggur til að sérstakur starfshópur verði myndaður til að vinna að þessu verkefni. Sá
hópur yrði skipaður fólki sem væri fulltrúar aðila vinnumarkaðarins og fræðslustofnana sem vinna sérstaklega að
fræðslu eldra fólks.

Litið til framtíðar
ESN hópurinn mun á næstunni leita eftir virku samstarfi við aðila vinnumarkaðarins í hverju Norðurlandanna fyrir
sig til þess að byggja upp samstarfsgrundvöll fyrir kraftmikið starf og lausnir til þess að vinnumarkaðurinn verði
vinsamlegri eldra fólki. Þar í felst að breyta hugarfari og viðhorfum gagnvart hlutverki og þátttöku eldra starfsfólks
í atvinnumálum almennt og einnig gagnvart ævilangri þörf mannsins fyrir fræðslu og menntun. Sérstaklega verði
litið til fræðslu á vinnustaðnum.

ESN skýrslan er fáanleg í heild sinni á heimasíðunni : www.nordvux.net
Heimasíður með nánari upplýsingum
Noregur: www.seniorpolitikk.no, www.ssb.no, www.lo.no
SvíÞjóð: www.kau.se
Danmörk www.lo.dk/senior
Finnland:
Ísland: http//50.felagsmalaraduneytid.is

