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EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE EDUCATION OF ADULTS (EAEA) 

European Association for the Education of Adults (EAEA) är den icke-formella vuxenutbildningens röst i Europa. 

EAEA är en europeisk paraplyorganisation med 123 medlemmar i 42 länder och representerar därmed mer än 60 

miljoner deltagare från hela Europa.  

 

Syftet med EAEA är att länka samman och representera organisationer i Europa som är direktinvolverade i vuxnas 

lärande. EAEA bildades 1953, under det tidigare namnet European Bureau of Adult Education, av representanter i 

vuxenutbildningsorganisationer från flera olika europeiska länder. EAEA verkar för vuxnas lärande och tillgång till och 

deltagande i icke-formell utbildning, för alla – speciellt för grupper som är åsidosatta och i behov av särskilt stöd.  

 
EAEA:S FRÄMSTA UPPGIFTER 
Påverkansarbete 

 Vi influerar politik och beslut som berör vuxenutbildning, icke-formellt lärande och livslångt lärande;  
 Vi samarbetar med EU-institutioner, nationella och lokala myndigheter och många internationella och 

nationella organisationer och föreningar, exempelvis Europarådet, ICAE (International Council for Adult 
Education) och UNESCO; 

 Vi är medlemmar av och delaktiga i flera inflytelserika nätverk och paraplyorganisationer, som EUCIS-LLL och 
Social Platform; 

 Vi representerar vuxenutbildningen i civilsamhället i flera officiella arbetsgrupper och på diverse 
konferenser. 

 
Resurser  

 Vi tillhandahåller publikationer, rapporter och handböcker, såväl som projektinformation och resultat; 
 Vi erbjuder assistans och rekommendationer i påverkansarbete och policypåverkan för våra medlemmar; 
 Vi hjälper våra medlemmar att hitta projektpartners och med att sprida information om projekt och event. 

 
Information 

 Vi ger dagsaktuell information om utvecklingen för vuxenutbildning på EU-nivå;  
 Vi ger ut ett nyhetsbrev och har specifika e-postlistor för medlemmar; 
 Vi informerar allmänheten genom vår hemsida och via social media (Facebook och Twitter). 

 
Nätverksetablering 

 Vi underlättar och möjliggör kontakt mellan intressenter inom vuxenutbildning och andra organisationer och 
föreningar; 

 Vi arbetar i nära kontakt med EU:s beslutfattare; 
 Vi samarbetar med andra forsknings- och utvecklingsinstitutioner, inklusive universitet. 

 
Samhörighet och nätverk 

 Med paraplyorganisationer som medlemmar är vi ett nätverk av över 100 organisationer som tillsammans 
bildar en inflytelserik gemenskap; 

 Våra events och arrangemang för medlemmar möjliggör erfarenhetsutbyte med europeiska kollegor. 


