HELSINGBORG

Tankar om globalt lärande
I dagens krympande värld är ett internationaliserat och globalt perspektiv viktigt för både
individen och samhället. Krympande avstånd mellan kulturer och människor via media
och internet, via ökat resande och ökad invandring ställer nya krav på människors syn på
det nya och främmande i andra kulturer och människor av annat ursprung. Att anamma
en tolerant och respektfull människosyn mot främlingar och andra sedvanor är ett
utbildningsväsendets stora utmaningar, och termen "internationalisering" står högt i kurs
i dagens utbildningsvärld.
Men att uppnå en djupare förståelse och sympati för andra människor och kulturer är en
svår uppgift. Teoretiska studier om andra kulturer och människor i sig räcker inte vilket
tydligt framgår av de rasistiska problem som finns i de flesta västerländska samhällen,
trots hårda satsningar i skolan på internationalisering och studier av andra kulturer. Att
resa som turist eller studiebesök i främmande kulturer öppnar möjligen ögonen för andra
kulturer men ger inte heller den djupare respekten och sympatin för det främmande.
Endast kännedom via egna upplevelser och personliga relationer påverkar attityd och
handling. Att resa till tredje världen blir ofta en stark kulturkrock som gör att många
avskärmar sig från den verklighet de besöker och träder in i turistrollen som bara tittar
och tittar utan att se, utan att uppleva och förstå. "Den som gjort en resa har något att
berätta" sade redan Marco Polo på 1400-talet och visst har man ofta mycket att berätta
som turist, men har man verkligen förstått den plats man har besökt? Har man verkligen
ändrat attityd, sin grundsyn och handling mot främmande människor med främmande
kulturer?
Att kritiskt granska och reflektera över sina attityder och beteenden är viktigt för att
kunna ändra tolerans och respekt mot olika kulturer inom ett samhälle och motverka
problem som rasism, främlingshat, främlingsrädsla och diskriminering av invandrare. Här
har vi i vår globala studiecirkel en viktig uppgift, att tidigt grundlägga en förstående,
respektfull och tolererande attityd mot olika kulturer och människor. Detta ställer stora
krav på ABF och oss själva som bör reflektera över vår attityd och lämpligtvis själva
utveckla en tolerant och respektfull attityd för att kunna förmedla den till andra
medlemmar i vår egen och våra samarbetsorganisationer.
"Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över
nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de
värden som ligger i kulturell mångfald. Medvetenhet om det egna och delaktighet i det
gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla, tillsammans
med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar.
Vår studiecirkel är en social och kulturell mötesplats som både har en möjlighet och ett
ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som deltar".
"Ett internationellt perspektiv slutligen, är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i
ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt förbereda för ett
samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser".
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