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Nú í október 2011, fékk Svíinn Tomas Tranströmer Nóbels-

verðlaunin í bókmenntum. Hann byrjar gjarnan ljóð sín á 

hversdagslegum atburði sem flestir þekkja. En það eru dyr 

inn í óendanleikann og vekja skynjun á stórfengleik sköp-

unarverksins, segir Njörður P. Njarðvík sem hefur þýtt ljóð 

eftir hann. Frægasta kvæði Tranströmers heitir Rómanskar 

hvelfingar.

„Inni í þér opnast hvelfing inn af hvelfingu án enda. Þú ert 

aldrei fullgerður og þannig á það að vera“ gæti verið yfir-

skrift þess starfs að menntun sem unnið er í Fræðslumiðstöð 

atvinnulífsins. Markhópurinn er fólk á vinnumarkaði sem 

minnsta formlega menntun hefur. Starfið miðar í stórum 

dráttum að þrennu, að ráðleggja bæði um nám og starf, 

að í boði séu margskonar námskeið sem gefa einingar vilji 

menn ljúka framhaldsskóla og í þriðja lagi að meta raunfærni 

þeirra sem eru í störfum á móti því sem kennt er skólum og 

hvetja með því þá sem lært hafa af reynslu og starfi til að afla 

sér þeirrar þekkingar sem upp á vantar. 

„Þú ert aldrei fullgerður og þannig á það að vera“ má 

líka færa upp á Fræðslumiðstöðina sjálfa. Hún hefur tekið 

miklum breytingum frá því að til hennar var stofnað af aðilum 

vinnumarkaðarins á almennum markaði árið 2002. Opinberir 

starfsmenn og viðsemjendur þeirra bættust í hópinn 2010 

og ný lög um framhaldsfræðslu, sem fela í sér stofnun 

Fræðslusjóðs, tóku gildi 2010. Sjóðurinn tók við verkefni sem 

Fræðslumiðstöðin hafði áður haft, 

að sjá um úthlutun á fé til fræðslu-

starfs fyrir þá sem minnsta menntun 

hafa á vinnumarkaði. Með lögunum 

er kveðið á um hlutverk Fræðslu-

miðstöðvarinnar í því að þróa áfram 

fullorðinsfræðslu á vinnumarkaði 

en starfsemi hennar fram 

að því, og þeirra sem hún 

vinnur með, er grundvöllur 

laganna. 

Okkur Íslendingum 

geng ur ekki nógu vel að 

vinna okkur út úr efnahags-

kreppunni sem skall á í kjölfar bankahrunsins. Allt 

of margir eru atvinnulausir og sá hópur sem hefur 

verið atvinnulaus lengur en 6 mánuði telur nú nær 

7 þúsund manns. Engar töfralausnir eru til við þeim 

mikla vanda. En í því samfélagi sem við viljum öll 

að verði hér til, verður þörf á vel menntuðu fólki til 

margvíslegra starfa. Fræðslumiðstöð atvinnulífsins 

vinnur sitt starf í þágu þeirra sem minnsta menntun 

hafa á vinnumarkaði, atvinnulausra líka. Ramminn 

um starfið byggir á sameiginlegri sýn og trausti milli sam-

taka launafólks og atvinnurekenda gagnvart áskorunum um 

að efla menntunarstig í landinu, fólkinu, fyrirtækjunum og 

samfélaginu öllu til hagsbóta. 

Inni í okkur öllum, hvaðan sem við komum og hvar sem 

við erum stödd, opnast hvelfing inn af hvelfingu án enda 

segir Tomas Tranströmer. Þetta er áhrifamikil hvatning til 

nýsköpunar og framfara í víðasta skilningi þeirra orða. Hún 

er gott veganesti í amstri daganna. 

Stjórn Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins þakkar sam-

starfið á árinu. Hún hlakkar til að vinna áfram með starfs-

fólki FA, símenntunarmiðstöðva og fræðslustofnana atvinnu-

lífsins, fulltrúum samtaka á vinnumarkaði og stjórnvalda að 

margvíslegum verkefnum sem miða að því að níu af hverjum 

tíu á íslenskum vinnumarkaði hafi lokið námi á framhalds-

skólastigi við upphaf þriðja áratugar þessarar aldar. 
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Í risavaxinni rómanskri kirkju var örtröð ferðamanna 

 í rökkrinu.

Hvelfing gapti inn af hvelfingu og engin yfirsýn.

Fáeinar ljóstýrur flöktu. 

Engill án andlits faðmaði mig að sér 

og hvíslaði gegnum allan líkamann:

„Skammastu þín ekki fyrir að vera manneskja, vertu stoltur!

Inni í þér opnast hvelfing inn af hvelfingu án enda.

Þú ert aldrei fullgerður, og þannig á það að vera.“ 

Ég var blindur af tárum

og hrökklaðist út á sólbakaða piazza

ásamt Mr. og Mrs. Jones, Herra Tanaka og Signora Sabatini

og inni í þeim öllum opnaðist hvelfing inn af hvelfingu 

 án enda.


