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Det handlar om allas rätt till kunskap
I dag lämnar UR in sitt budgetunderlag för 2014–2019 till
kulturdepartementet enligt public serviceutredningens förslag. Genom ökade
medel kan UR stärka utbildning och folkbildning i
samhället. Ett tjugotal ledande företrädare för utbildning och folkbildning,
bibliotek och folkrörelser föreslår tillsammans med UR en kunskapsreform i
en debattartikel i Dagens Nyheter.
– Vårt förslag är att UR:s uppdrag stärks successivt med tio procent per år
under den kommande tillståndsperioden, säger UR:s vd Erik Fichtelius. Det
ger folkbildnings- och utbildningsutbudet, utbudet för nationella och
språkliga minoriteter, liksom för personer med funktionsnedsättning en chans
att växa i rimlig takt, utan att hota eller utarma det breda utbudet i public
service. Ytterst handlar det om allas rätt till kunskap.
Lärare och studenter planerar idag mer och mer av sin undervisning själva
och skapar sitt eget undervisningsmaterial. Då är den växande
kunskapsbanken UR byggt upp genom åren till nytta för hela
samhället. Under hösten 2012 befriade UR över 8000 utbildnings- och
folkbildningsprogram på ur.se för att alla ska kunna ha tillgång till
programmen utan lösenord. Programmen är sökbara utifrån årskurs, ämne
och kunskapsinnehåll. Detta är ett arbete som ställer krav på långsiktig
finansiering samtidigt som programutbudet behöver öka där behoven inom
utbildning och folkbildning är som störst.
UR:s styrka och unika ställning ligger i att fokusera på utbildningsuppdraget,
flermedialt i radio, tv och på nätet.
I debattartikeln Låt bildningen få större utrymme i public service i Dagens
Nyheter i dag föreslår ett tjugotal ledande företrädare för utbildning och
folkbildning, bibliotek och folkrörelser tillsammans med UR en

kunskapsreform för att stärka utbildnings- och folkbildningsprogrammen för
alla som vill lära.
Läs Låt bildningen få större utrymme i public service.
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