UNESCO: »BRIKS’ investering i
uddannelse
vil
forandre
verden«
22. september 2014 – Den leder, som er udpeget som chef for
det nye »BRIKS Universitet«, som blev planlagt på topmødet i
Fortaleza, Brasilien, Vladimir Filipov fra det russiske
Folkets Venskabsuniversitet, kom i august måned i et interview
med Russkiy Mir Foundation med en skæv kommentar: »Kurser i
IT, energi og rumteknologier« vil være de mest efterspurgte i
netværket af BRIKS-universiteterne. »Og jeg mener, at Kina,
Indien og Brasilien vil bidrag med en større interesse i de
naturvidenskabelige fag – biologi, molekylærbiologi, kemi … De
discipliner, som er populære i CIS (Fællesskabet af Uafhængige
Stater), såsom økonomi og jura, vil næppe være populære i
BRIKS-nationernes uddannelsesnetværk.«
Ud
fra
den
russiske,
stærkt
videnskabelige
universitetsstruktur, talte Filopov om en hastig vækst, og
skift, inden for BRIKS-nationernes uddannelser, som
entusiastisk blev støttet den 22. september af
generaldirektøren for FN’s Organisation for Uddannelse,
Videnskab og Kultur (UNESCO), Irina Bokova. Bokova skrev i
dagens South China Morning Post, at »BRIKS’ investering i
uddannelse vil forandre verden.« Og samtidig publicerede
UNESCO en ny rapport om uddannelse i BRIKS-landene, som
understøtter Bokovas udtalelser.
Idet hun bemærkede dannelsen i Fortaleza af BRIKS-banken og
valutareservefonden, siger Bokova, »Mindre synlig, men
strategisk afgørende for deres fremtid, var deres beslutning
om at arbejde sammen for at accelerere udviklingen af deres
uddannelsessystemer. Hvert af de fem lande … har gjort
fænomenale fremskridt inden for dette område i de seneste år.
Ved at kombinere den know-how inden for uddannelse, som de har

akkumuleret, og deres kapacitet for fornyelse, kunne de
fundamentalt forandre, hvordan uddannelse ser ud på globalt
plan.«
UNESCO’s rapport siger, at alle fem BRIKS-nationer »nu kan
tilmelde alle børn til folkeskolen«, med næsten total ligelig
fordeling mellem kønnene. »Disse mål ville være blevet anset
for umulige at opnå for et årti siden.« Næsten halvdelen af
verdens vækst i tilmelding til højere uddannelser i 2012 og
2013 var i Kina og Indien alene. Henved 40 % af væksten i
tilmelding til folkeskolen var i Kina, Indien og Brasilien. Og
Bokova bemærker, at især i Kina har adgang til folkeskole for
alle rodfæstet sig, til trods for mange millioner fattige
menneskers hyppige flytninger, som søger bedre arbejde og
økonomiske muligheder.
»Resten af verden bør rette sig op og bemærke dette«,
konkluderer Bokova.

