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JOHDANTO
Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön
yleiskokous kokoontuneena yhdeksänteentoista istuntoonsa Nairobissa
26. lokakuuta - 30. marraskuuta 1976, on

palauttaen mieliin Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen .iulist.ukspn
26. ja 27. artiklassa esitetyt periaatteet, jotka takaavat ja määrit-

te1evät jokaisen oikeuden saada koulutusta ja osallistua vapaasti
kulttuuri-, taide- ja tiede-elämään, sekä taloudellisia, yhteiskun-

naHisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen sopimuksen 13. ja 15. artiklan periaatteet,

ottaen huomioon, että koulutus liittyy erottamattomasti demokratiaan,

etuoikeuksien poistamiseen ja läpi koko yhteiskunnan ulottuvaan itsehaHinnon, vastuun ja mielipiteidenvaihdon aatteiden edistämiseen,

ottaen huomioon, että aikuisten oppimismahdollisuudet elinikäisen
kasvatuksen puitteissa ovat koututusoikeuden olennainen osa ja auttavat käyttämään oikeuksia osallistua poliittiseen, kulttuuri-,
taide- ja tiede-elämään,

ottaen huomioon, että ihmisen persoonallisuuden täydelliseksi kehittämiseksi, varsinkin kun ajatellaan tieteen, tekniikan, talouselämän
ja yhteiskunnan nopeaa muuttumista, on koulutusta tarkastettava maa-

ilmantaajuisella tasolla ja elinikäisenä prosessina,
ottaen huomioon, että aikuiskasvatuksen kehittäminen elinikäisen
kasvatuksen puitteissa on välttämätöntä pyrittäessä saamaan sivistykselliset voimavarat jakaantumaan järkiperäisemmin ja tasapuolisemmin nuorten ja aikuisten kesken ja eri yhteiskuntaryhimen kesken
sekä parantamaan yhteisymmärrystä ja tehostamaan yhteistyötä en

sukupolvien kesken sekä lisäämään eri yhteiskuntaryhmien ja sukupuolten poliittista, yhteiskunnallista ja taloudellista tasa-arvoa,

vakuuttuneena siitä, että aikuiskasvatus elinikäisen kasvatuksen

lukutaitokonferenssin (1975) julistuksessa ja yleiskokouksen kahdek-

olennaisena osana voi ratkaisevasti vaikuttaa taloudelliseen ja sT-

sannessatoista istunnossaan (1974) hyväksymässä suosituksessa, joka

vistykseUiseen kehitykseen, yhteiskunnalliseen edistykseen ja maa-

koskee kasvatusta kansainväliseen ymmärtämykseen, yhteistyöhön ja

ilmanrauhaan sekä koulutusjärjestelmien kehitykseen,

rauhaan sekä ihmisoikeuksiin ja perusvapauksiin liittyvää koulutusta,

ottaen huomioon, että aikuiskasvatuksessa saavutetun kokemuksen tulee

ottaen huomioon säädökset, jotka sisältyvät yleiskokouksen kahdeksan-

jatkuvasti osaltaan vaikuttaa koulutusmenetelmien sekä kokonaisten

nessatoista istunnossaan (1974) hyväksymään ammattikoulutusta koske-

koulutusjärjestelmien uudistumiseen,

vaan korjattuun suositukseen ja samassa istunnossa hyväksyttyyn pää-

ottaen huomioon, että lukutaidolla poliittisen ja taloudellisen kehi-

välinen suositus toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on taata kaikille

töslauselmaan 3.426, jonka tarkoituksenaan saada hyväksytyksi kansain-

tyksen, teknologisen edistyksen ja yhteiskunta- ja kulttuurielämän

ihmisille mahdolUsuus päästä vapaasti ja demokraattisesti osallisiksi

muutosten keskeisenä tekijänä on yleismaailmallinen merkitys, minkä

kulttuurista ja tilaisuus aktiivisesti osallistua yhteiskunnan ku1t-

vuoksi sen edistämisen tulisi kuulua olennaisena osana jokaiseen ai-

tuuri elämään,

kuis kasvatus suunnite]maan,
ottaen lisäksi huomioon, että Kansainvälinen työkonferenssi on hyväkkorostaen, että tämän tarkoituksen saavuttaminen edellyttää sellaisten

synyt joukon aikuiskasvatuksen eri puolia käsitteleviä asiakirjoja,

tilanteiden luomista, joissa aikuiset voivat valita runsaista koulutuk-

erityisesti ammatinvalinnanohjausta koskevan suosituksen (1949),

sen muodoista tarpeitaan ja kiinnostustaan parhaiten vastaavat muodot

maata1ousa1an ammattikoulutusta koskevan suosituksen (1956) sekä

ja osallistua koulutuksensa tavoitteiden ja sisällön määrittelyyn,

palkallista opintovapaata (1974) ja inhimillisten voimavarojen kehitystä (1975) koskevan yleissopimuksen ja suosituksen,

pitäen mielessä maailman koulutusmuotojen moninaisuuden ja niiden

päätettyään kahdeksannessatoista istunnossaan, että jäsenvaltioille

maiden erityisongelmat, joiden koulutusjärjestelmä on vielä kehitty-

annettaisiin aikuiskasvatusta koskeva suositus,

maton tai soveltuu huonosti kansallisiin tarpeisiin,
hyväksynyt tänään 26. marraskuuta 1976 tämän suosituksen.
edistääkseen toisen ja kolmannen kansainvälisen aikuiskasvatuskonfe-

renssin (Montreal 1960; Tokio 1972) sekä soveltuvin osin Kansainvälisen naisten vuoden maailmankonferenssin (Mexiko 1975) päätöslausel-

Yleiskokous suosittaa, että jäsenvaltiot soveltaisivat seuraavia

mien, julistusten ja suositusten toteuttamista,

määräyksiä ryhtymällä kaikkiin tarpeellisiin lainsäädäntö- ja muihin
toimiin, jotka ovat sopusoinnussa kunkin maan perustuslaillisen

haluten osaltaan toimia niiden periaatteiden toteuttamiseksi, jotka

käytännön kanssa, toteuttaakseen tässä suosituksessa esitetyt peri-

on esitetty kansainvälisen julkista koulutusta koskevan konferenssin

aatteet.

opetusministereille osoittamissa naisten koulutusmahdollisuuksia

(Suositus nro 34, 1952), maaseutualueiden kou1utusede11ytyksiä (Suo-

Yleiskokous suosittaa, että jäsenvaltiot saattaisivat tämän suosi -

situs nro 47, 1958) ja lukutaitoa ja aikuiskasvatusta (Suositus nro

tuksen aikuiskasvatuksesta huolehtivien viranomaisten, osastojen tai

58, 1965) koskevissa suosituksissa, Persepoliin Kansainvälisen

elimien sekä myös erilaisten aikuiskasvatustyötä harjoittavien jär-

jestöjen ynnä ammatti järjestöjen, yhdistysten, yritysten ja muiden
asiaankuuluvien osapuolien tietoon.

Yleiskokous suosittaa, että jäsenvaltiot raportoisivat yleiskokouksen

ihmisille mahdollisuus persoonallisuutensa täyteen kehittämiseen;

määräämänä aikana ja tavalta toimistaan tämän suosituksen periaatteiden
toteuttamiseksi.

kaikki koulutus- ja oppimis toiminta, johon lapset, nuoret ja kaikenikäiset aikuiset osallistuvat elämänsä aikana, tulisi käsittää
yhdeksi kokonaisuudeksi.

MÄÄRITELMÄ

Il TAVOITTEET JA STRATEGIAT

1. Tässä suosituksessa
2. Aikuiskasvatuksen tulisi osaltaan
termiltä "aikuiskasvatus" tarkoitetaan kaikkea sellaista organisoitua
koulutustoimintaa - riippumatta koulutuksen sisällöstä, tasosta tai
menetelmästä tai siitä, onko koulutus muodollista vai ei ja jatketaanko vai korvataanko sillä kouluissa, opistoissa, yliopistoissa tai oppisopimusjärjestetmän piirissä annettavaa peruskoulutusta - jonka

avulla yhteiskuntansa aikuisina pitämät henkilöt voivat kehittää kykyjään, kartuttaa tietojaan, parantaa tai soveltaa uudella tavalla

ammatillisia taitojaan ja muuttaa asenteitaan ja käyttäytymistään
päämääränään toisaalta persoonallisuuden kaikinpuoHnen kehitys, toi-

(a) edistää työtä rauhan, kansainvälisen ymmärtämyksen ja yhteistyön hyväksi;
(b) kehittää kykyä ymmärtää ja arvioida nykyajan suuria ongelmia
ja yhteiskunnallisia muutoksia sekä osallistua aktiivisesti yh-

teiskunnan kehitykseen päämääränä yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus;

(c) edistää ihmisen ja hänen fyysisen ja kulttuuriympäristönsä suh-

saalta osallistuminen tasapainoiseen ja itsenäiseen yhteiskunnaHi-

teen tiedostamista ja lisätä halukkuutta parantaa ympäristöä

seen, taloudelliseen ja sivistykselliseen kehitykseen,

sekä kunnioittaa ja suojella luontoa, yhteistä kulttuuriperintöä
ja yhteistä omaisuutta;

aikuiskasvatusta ei kuitenkaan pidä käsittää omaksi erilliseksi kokonaisuudekseen, vaan maailmanlaajuisen, elinikäisen koulutus- ja

oppim-isjärjestelmän lohkoksi ja elimelliseksi osaksi;

(d) herättää ymmärtämystä ja kunnioitusta tapojen ja kulttuurien
moninaisuutta kohtaan sekä kansallisella että kansainväliseltä

tasolla;
(e) auttaa paremmin tiedostamaan ja toteuttamaan erilaisia yhteyden-

termillä "elinikäinen kasvatus ja oppiminen" puolestaan tarkoitetaan

kokonaisnäkemystä, joka tähtää nykyisen koulutusjärjestelmän rakenteeHiseen uudistamiseen ja kaikkien koulutusjärjestelmän ulkopuolella
olevien kasvatuksellisten voimien kehittämiseen;

pidon ja solidaarisuuden muotoja perheen piirissä, paikallisella

ja kansallisella tasolla, tähikansojen kesken ja maai1man1aajuisessa vuorovaikutuksessa;

(f) kehittää kykyä omaksua yksilöllisesti, ryhmissä tai erityisesti
tätä tarkoitusta varten perustettujen oppilaitosten järjestämien

tällaisessa järjestelmässä ihmiset ovat itse oman kasvatuksensa toteuttajia siten, että heidän ajatuksensa ja toimintansa ovat jatkuvasti vuorovaikutuksessa keskenään;

opintojen avulla uusia tietoja, taitoja, asenteita tai käyttäytymismuotoja, jotka edistävät persoonallisuuden täyden kypsyyden
saavuttamista;

(g) varmistaa yksilön tietoisen ja tehokkaan sopeutumisen työelämään
kasvatuksen ja oppimisen ei suinkaan pitäisi rajoittua koulunkäynti-

antamalta ihmisille korkeatasoisen ammattikoulutuksen ja kehit-

aikaan, vaan sen tulisi jatkua läpi elämän, käsittää kaikki taidot

tämällä kykyä tuottaa, joko yksityisesti tai ryhmissä, uusia

ja tiedonalat, käyttää kaikkia mahdollisia keinoja ja tarjota kaikille

aineellisia hyödykkeitä sekä uusia henkisiä ja esteettisiä
arvoja;
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(h) kehittää kykyä ymmärtää riittävästi lastenkasvatukseen liittyviä
ongelmia;

(i) kehittää kykyä käyttää luovasti vapaa-aikaa ja hankkia tarpeellisiä tai haluttuja tietoja;
(j) kehittää tarpeellista arvostelukykyä joukkotiedotusvälineiden,
erityisesti radion, television, elokuvan ja lehdistön käytössä

(g) aikuiskasvatus tulisi järjestää ja hoitaa joustavasti ottaen
huomioon kunkin maan ja yhteiskunnan yhteiskunnalliset, sivis-

tykseHiset, taloudelliset ja institutionaaliset tekijät;
(h) sen tulisi osaltaan vaikuttaa koko yhteisön taloudelliseen ja
yhteiskunnalliseen kehitykseen;
(i) aikuiskasvatuksessa tulisi koulutusprosessin olennaisena osana

ja kykyä tutkita yhteiskunnan nykyajan ihmisille osoittamia

pitää aikuisten perustamia kollektiivisen järjestäytymisen

erilaisia sanomia;

muotoja, joiden tarkoituksena on ratkaista heidän jokapäiväisiä

(k) kehittää oppimiskykyä.

ongelmiaan;

(j) aikuiskasvatuksessa tulisi nähdä, että jokainen aikuinen on e1ä3. Aikuiskasvatuksen tulisi perustua seuraaviin periaatteisiin:

mänkokemuksensa perusteelta kulttuurin voimavara ja että hän
sen vuoksi voi toimia sekä oppijana että opettajana siinä koulu-

(a) sen tulisi perustua osanottajien tarpeisiin ja käyttää hyväkseen

tusprosessissa, johon hän osallistuu.

heidän erilaisia kokemuksiaan aikuiskasvatuksen kehittämisessä;
sivistykseHisesti heikoimmassa asemassa oleville ryhmille tuli-

4. Jokaisen jäsenvaltion tulisi:

si antaa etusija pyrittäessä koko väestön kehittämiseen;
(b) sen tulisi luottaa kaikkien ihmisten kykyyn ja tahtoon edistää

(a) käsittää aikuiskasvatus koulutusjärjestelmänsä välttämättömäksi

koko elämänsä ajan sekä persoonallista Kehitystään että yhteis-

ja erityiseksi osaksi sekä yhteiskunnallisen, sivistyksellisen

kunnallista toimintaansa;

ja taloudellisen kehityspolitiikkansa pysyväksi osaksi; sen

(c) sen tulisi herättää kiinnostusta lukemiseen ja kehittää harrastusta kuUtuuriin;

(d) sen tulisi herättää ja pitää yllä aikuisopiskelijoiden mielen-

tulisi näin ollen pyrkiä luomaan sellaisia järjestelmiä, va1luistelemaan ja toteuttamaan sellaisia ohjelmia sekä soveltamaan
sellaisia koulutusmenetelmiä, jotka vastaavat kaikkien aikuis-

kiinteä, vedota heidän kokemuksiinsa, vahvistaa heidän itseluot-

ryhmien tarpeita ja toivomuksia asettamatta sukupuoleen, rotuun,

tamustaan ja saada heidät aktiivisesti osallistumaan omaan kou-

maantieteelliseen alkuperään, ikään, yhteiskunnalliseen asemaan,

lutusprosessiinsa sen jokaisessa vaiheessa;

mielipiteeseen, vakaumukseen tai aikaisempaan koulutustasoon

(e) sen tulisi olle mukautettu jokapäiväisen elämän ja työn todellisiin olosuhteisiin ja ottaa huomioon aikuisopiskelijoiden

perustuvia rajoituksia;

(b) käsittää, että vaikka aikuiskasvatuksella saattaa jossakin tie-

henkilökohtaiset ominaisuudet, heidän ikänsä, perheensä, yhteis-

tyssä tilanteessa tai jonakin erityisenä ajankohtana olla kor-

kunnallinen, ammatillinen ja asuintaustansa sekä näiden keski-

vaava tehtävä, sitä ei o1e tarkoitettu korvaamaan riittävää nuo-

naiset yhteydet;

ruuden ajan koulutusta, joka on aikuiskasvatuksen kaikinpuolisen

(f) sen tulisi pyrkiä siihen, että yksittäiset aikuiset, ryhmät ja
yhteisöt osallistuvat päätöksentekoon opiskeluprosessin kaikilla

onnistumisen edellytyksenä;
(c) poistaessaan naisten eristynyttä asemaa aikuiskasvatuksen alalla

tasoilta mukaan lukien tarpeiden määrityksen, opetussuunnitel-

pyrkiä toiminnallaan takaamaan heille tasa-arvoinen koulutukseen

mien kehittelyn, ohjelman toteuttamisen ja arvioinnin, ja opin-

pääsy ja täydet mahdollisuudet osallistua aikuiskasvatukseen

totoimintojen suunnittelussa tulisi olla päämääränä muutosten

sen kaikissa muodoissa, mukaan lukien sellaiset, jotka antavat

aikaansaaminen työympäristössä ja aikuisten elämässä;

pätevyyden toimintoihin tai tehtäviin, jotka tähän saakka ovat
olleet miehille varattuja;

11

10

(d) ryhtyä toimiin, joiden tarkoituksena on saada mukaan aikuiskas-

6. Jokaista kehittämisohjelmaa laadittaessa ja toteutettaessa tulisi

vatukseen ja yhteiskunnan kehittämisohjelmiin yhä enemmän kaik-

kiinnittää huomiota tarpeeseen sisällyttää ohjelmaan aikuiskasva-

kein vähäosaisimpien ryhmien jäseniä, olivat he sitten maalta

tusta, myös lukutaitoa, koskeva kohta.

tai kaupungista, paikallaan asuvia tai paimentolaisia, ja eri-

tyisesti lukutaidottomia henkilöitä, nuoria, joilla ei ole ollut

7. Aikuiskasvatuspolitiikan tavoitteet ja päämäärät tulisi liittää

mahdollisuutta hankkia riittävää peruskoulutustasoa tai ammatil-

kansallisten kehityssuunmtelmien osaksi; ne olisi määriteltävä

lista pätevyyttä, siirtotyöläisiä ja pakolaisia, työttömiä työ-

suhteessa koulutuspolitiikan sekä yhteiskunnallisen, sivistyk-

läisiä, etnisten vähemmistöjen jäseniä, fyysisesti tai henki-

setlisen ja taloudellisen kehittämispolitiikan kokonaistavoittei-

sesti vammaisia, henkilöitä, joilla on vaikeuksia sopeutua yh-

siin.

teiskuntaan sekä vankitatuomioita suorittavia. Tässä yhteydessä

jäsenvaltioiden tulisi ryhtyä yhdessä etsimään koulutusstrate-

Aikuiskasvatus ja muut koulutusmuodot, etenkin koulu- ja korkea-

gioita, joiden tarkoituksena on edistää yhteis kuntar.yhmi en 01-

kouluopetus sekä ammatillinen peruskoulutus, tulisi järjestää

keudenmukaisia suhteita.

siten, että niitä pidetään koordinoidun, mutta samalla eriytetyn

koulutusjärjestelmän yhtä olennaisina osatekijöinä elinikäisen
5. Aikuiskasvatuksen asema kussakin koulutusjärjestelmässä tulisi

kasvatuksen ja oppimisen periaatteiden mukaisesti.

määsiteHä pitäen päämääränä:
8. Tulisi ryhtyä toimiin, jotka kannustaisivat julkisen vallan edus(a) poistaa huomattavimmat eriarvoisuuden ilmenemismuodot, erityi-

tajia, koulutustehtäviä hoitavia laitoksia ja elimiä, kansalais-

sesti ikään, sukupuoleen, yhteiskunnalliseen asemaan tai yhteis-

järjestöjä, työntekijä- ja työnantajajärjestöjä sekä aikuiskas-

kunnalliseen tai maantieteelliseen alkuperään perustuva eriar-

vatukseen välittömästi osallistuvia ryhmiä yhteistyöhön näitä

voisuus peruskoulutukseen pääsyn osalta;

tavoitteita edelleen määriteltäessä ja toteutettaessa.

(b) turvata elinikäisen kasvatuksen ja oppimisen tieteellinen perusta ja joustavat mahdollisuudet jakaa elämä koulutuksen ja
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työn kesken pitäen erityisesti huolta mahdollisuudesta koulutusja työjaksojen elinikäiseen vuorotteluun sekä edistäen jatkuvan koulutuksen suoranaista yhdistämistä työhön.

(c) käsittää ja käyttää yhä paremmin hyväksi aikuisten erilaisten
kokemusten aktuaalinen tai potentiaalinen koulutuksellinen arvo;

(d) helpottaa siirtymistä yhdestä koulutustyypistä tai -tasosta
toiseen;

(e) lisätä koulutusjärjestelmän ja sen yhteiskunnallisen, sivistykseHisen ja taloudellisen taustan vuorovaikutusta;

(f) tehostaa koulutukseen käytettävien varojen vaikutusta yhteis-

9. Aikuiskasvatustoiminnalla, kun sitä pidetään elinikäisen kasva-

tuksen ja oppimisen osana, ei ote teoreettisia rajoja ja sitä
tulisi järjestää yhteiskunnan kehittämisen, yhteiskuntaelämään
osallistumisen ja yksilöllisen itsensätoteuttamisen erilaisten
tarpeiden luomien erityistilanteiden mukaan; se kattaa kaikki
etämänalueet ja kaikki tiedonalat ja kohdistuu kaikkiin ihmisiin
heidän saavutustasostaan riippumatta. Aikuiskasvatustoiminnan

sisältöä määriteltäessä tulisi antaa etusija sivistykseltisesti
heikoimmassa asemassa olevien ryhmien erityistarpeille.

kunnalliseen, sivistykselliseen ja taloudelliseen kehitykseen.
10. Kansalais-, poliittisen, ammattiyhdistys- ja osuustoimintakou-

lutuksen tulisi tähdätä erityisesti itsenäisen ja kriittisen
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arvostelukyvyn kehittämiseen ja sellaisten kykyjen hankkimiseen

(b) miesten ja naisten vapauttaminen yhteiskunnan heidän toiminnal-

ja kehittämiseen, joita jokainen tarvitsee hallitakseen etämän-

leen asettamista ennakkomaTleista kaikilla heidän vastuua1uei1-

ja työolosuhteissa vaikuttavia muutoksia osallistumalla tehok-

kaasti yhteiskunnallisten asioiden hoitoon päätöksenteon kaikilla tasoilla.

laan;
(c) naisten yhteiskunnallinen, ammatillinen, psykologinen, sivis-

tyksellinen ja taloudellinen riippumattomuus heidän täyden vksilöHisyytensä toteutumisen välttämättömänä ehtona;
(d) tiedot naisten asemasta ja naisasialiikkeistä eri yhteiskunnissa

11. Vaikka ammatillisella koulutukselta voidaan erityistilanteissa

tavoitteena yli rajojen ulottuvan solidaarisuuden lisääminen.

pyrkiä lyhytaikaistenkin ratkaisujen aikaansaamiseen, tässä koulutuksessa tulisi yleensä painottaa sellaisten valmiuksien hankkimista, jotka ovat riittävän laaja-ataisia taatakseen mahdollisuuden vaihtaa myöhemmin ammattia sekä arvioida kriittisesti

työelämän ongelmia. Ammatilliseen koulutukseen on välttämätöntä
sisällyttää yleissivistävää ja kansalaiskasvatusta.

15. Maaseudun paikaltaanasuvan tai paimentolaisväestön osalta aikuis-

kasvatustoiminnan tulisi ottaa erityistavoitteiksi:
(a) auttaa heitä käyttämään teknisiä menetelmiä ja erilaisia orgamsointikeinoja, jotka parantavat heidän elintasoaan pakottamatta
heitä luopumaan omista arvoistaan;

(b) poistaa yksilöiden tai ryhmien eristyneisyys;
12. Kutttuurikehitystä ja taiteellista luomiskykyä edistävän to1m1nnan tulisi lisätä olemassa olevien kulttuuri- ja taidearvojen
ja taideteosten arvostusta ja samalla pyrkiä edistämään uusien
arvojen ja uusien teosten luomista vapauttamalla jokaisen yksi-

1ön tai ryhmän luontainen ilmaisukyky.

13. Aikuiskasvatukseen osallistumista ei tulisi rajoittaa sukupuolen,

(c) valmentaa yksityisiä henkilöitä tai ryhmiä, joiden on - huolimatta yrityksistä estää maaseutualueiden väestön liiallinen kato
- pakko luopua maanviljelyksestä, joko ryhtymään uuteen ammattiin

maaseutuympär-istössä pysyen tai siirtymään tästä ympäristöstä
uuteen elämäntapaan.

16. Niiden henkilöiden tai ryhmien osalta, jotka ovat jääneet luku-

rodun, maantieteellisen alkuperän, kulttuurin, iän, yhteiskun-

taidottomiksi tai joilla on vaikeuksia sopeutua yhteiskuntaan

nallisen aseman, kokemuksen , vakaumuksen tai aikaisemman koulu-

varojensa vähäisyyden, puutteellisen koulutuksensa tai rajoite-

tustason perusteella.

tun yhteiskuntaelämään osallistumisensa vuoksi, aikuiskasvatus-

toiminnan ei pitäisi pelkästään pyrkiä antamaan mahdollisuuksia
14. Naisten osalta aikuiskasvatustoiminnan tulisi liittyä niin kiin-

hankkia perustietoja (lukeminen, kirjoitus, laskenta, luonnon

teästi kuin mahdollista koko siihen nykyiseen yhteiskunnalliseen

ja yhteiskunnan ilmiöiden perustuntemus) vaan myös helpottamaan

liikkeeseen, jonka päämääränä on naisten itsenäisyys ja mahdolli-

näiden henkilöiden osallistumista tuottavaan työhön, parantamaan

suus osallistua yhteiskunnan elämään kollektiivisena voimana;

heidän itsetuntoaan ja kykyään ymmärtää hygienian, terveyden,

koulutuksen tulisi siten keskittyä erityisesti tiettyihin näkö-

kotitalouden ja tastenkasvatuksen ongelmia sekä lisäämään heidän

kohtiin, joita ovat varsinkin:

riippumattomuuttaan ja osallistumistaan yhteiskuntaelämään.

(a) naisten ja miesten välisen tasa-arvoisuuden edellytysten 1uominen kuhunkin yhteiskuntaan;
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17. Niille nuorille, jotka eivät ote kyenneet hankkimaan riittävän

21. Työttömien henkilöiden, pitkälle koulutetut työttömät mukaan

hyvää peruskoulutusta tai ammatillista pätevyyttä, aikuiskas-

tukien, aikuiskasvatustoiminnassa tulisi ottaa entyisesti ta-

vatustoiminnan pitäisi antaa erityisesti mahdollisuus hankkia

väitteeksi mukauttaa ja uudistaa heidän ammatti taitoaan, tarkoi

lisää peruskoulutusta päämääränä kehittää kykyä ymmärtää .yhteis-

tuksena auttaa heitä sijoittumaan tai palaamaan työhön, sekä

kunnan ongelmia ja toteuttaa yhteiskunnallisia velvollisuuksia,

lisätä heidän kykyään kriittisesti tiedostaa yhteiskunnallis-

sekä turvata mahdollisuus päästä osallisiksi sellaisesta ammat-

taloudellinen tilanteensa.

ti- ja yteiskoututuksesta, joka on tarpeen ammattitehtävien ho1tamiseksi.

22. Kansallisten vähemmistöjen edustajille aikuiskasvatustoiminnan
tulisi antaa edellytykset ilmaista itseään vapaasti, kouluttaa

18. Jos ihmiset haluavat saavuttaa koulutustason tai ammatillisen
pätevyyden, jonka muodollisena vaatimuksena on oppimäärän suo-

itseään ja lapsiaan omalla äidinkielellään, kehittää omaa ku1ttuuriaan ja oppia vieraita kieliä.

rittamista tai ammattitaitoa osoittava todistus ja jota he
yhteiskunnallisista tai taloudellisista syistä eivät ole kyenneet aikaisemmin hankkimaan, aikuiskasvatuksen tulisi järjestää
heille mahdollisuus hankkia tällaisten todistusten edellyttämät
valmiudet.

23. Iäkkäiden henkilöiden aikuiskasvatustoiminnassa tulisi erityisesti pyrkiä:
(a) antamaan kaikille kyky ymmärtää paremmin nykyajan ongelmia ja
nuorempaa sukupolvea;

(b) auttamaan iäkkäitä henkilöitä hankkimaan vapaa-ajantaitoja,
19. Fyysisesti tai henkisesti vammaisille aikuiskasvatustoiminnan

tulisi erityisesti pyrkiä palauttamaan tai korvaamaan fyysiset
tai henkiset kyvyt, jotka vamman johdosta ovat heikentyneet
tai kadonneet, ja antaa heille mahdollisuus hankkia tietoja Ja
taitoja sekä tarvittaessa ammatillinen pätevyys, joita yhteiskunnalliseen elämään osallistuminen ja heidän vammansa kannatta sopivan ammatin harjoittaminen vaativat.

vaalimaan terveyttään ja löytämään enemmän tarkoitusta elämälteen;

(c) valmentamaan työelämän jättäviä henkilöitä asioissa, jotka koskevät eläkeajan ongelmia ja näiden ongelmien ratkaisutapoja;
(d) luomaan työelämän jättäneille henkilöille paremmat mahdollisuudet ylläpitää fyysisiä ja henkisiä kykyjään ja osallistua
edelleen yhteiskunnalliseen elämään sekä antamaan heille mahdoHisuuksia paneutua opiskeluun ja toimintaan, joihin heillä

20. Siirtotyöläisten, pakolaisten ja etnisten vähemmistöjen aikuiskasvatustoiminnassa tulisi erityisesti:

(a) antaa heille mahdollisuus hankkia kielellisiä ja yteissivistavia tietoja sekä ammatillisia taitoja, jotka ovat vätttämättomia, jotta he voisivat sopeutua tilapäisesti tai pysyvästi
tulemaansa yhteiskuntaan ja tarvittaessa sopeutua uudelleen
lähtömaansa yhteiskuntaan;

(b) pitää heidät kosketuksissa lähtömaansa kulttuuriin, ajankohtaisiin kehityssuuntauksiin ja yhteiskunnallisiin muutoksiin.

ei ole o11ut mahdollisuuksia työikäisinä.
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IV MENETELMÄT, VÄLINEET, TUTKIMUSTYÖ JA ARVIOINTI
(a) etäisopetusohjelmat, kuten esimerkiksi kirjekurssit ja radio24. Aikuiskasvatusmenetelmien valinnassa tulisi ottaa huomioon:

tai televisio-ohjelmat; henkilöitä, joille tällaiset ohjelmat
on tarkoitettu, tulisi kehottaa muodostamaan ryhmiä, jotka

(a) ne osallistumisen ja oppimisen virikkeet ja esteet, jotka ovat
erityisesti ominaisia aikuisille;
(b) kokemus, jonka aikuiset ovat saavuttaneet perheeseen, yhteis-

kuntaan ja ammattiin liittyviä tehtäviä suorittaessaan;
(c) aikuisten perheeseen, yhteiskuntaan tai ammattiin liittyvät
velvollisuudet ja niiden mahdollisesti aiheuttama väsymys ja
tarkkaavaisuuden heikentyminen;

työskentelevät ja kuuntelevat ohjelmia yhdessä (tällaisten ryhmi-en tulisi saada sopivaa pedagogista tukea);

(b) liikkuvien yksiköiden alulle panemat ohjelmat;
(c) itseopiskeluohjelmat;
(d) opintokerhot;
(e) opettajien, opiskelijoiden ja muiden yhteisön jäsenten vapaaehtoisen työn käyttö.

(d) aikuisten kyky vastata omasta oppimisestaan;
(e) käytettävissä olevan opetushenkilöstön sivistyksellinen ja pedagoginen taso;

(f) oppimistapahtuman psykologiset ominaisuudet;
(g) älylliset harrastukset erityispiirteineen;

Erilaisia palveluja, joita julkiset kulttuurilaitokset (kirjastot, museot,
äänilevystöt, kuvanauhakeskukset) voivat tarjota aikuisopiskelijoille,
tulisi kehittää järjestelmällisesti samoin kuin uudentyyppisiä aikuiskasvatukseen erikoistuneita laitoksia.

(h) vapaa-ajan käyttö.
28. Aikuiskasvatusohjelmaan osallistumisen tulisi o11a vapaaehtoista.
25. Aikuiskasvatustoimintojen suunnittelun ja toteuttamisen tulisi
normaalisti perustua tarpeiden, ongelmien, odotusten ja resurs-

sien selvittämiseen sekä tavoitteiden määrittelyyn. Toiminnan

Valtion ja muiden elimien pitäisi pyrkiä edistämään yksityisten
henkilöiden ja ryhmien opiskeluhalukkuutta elinikäisen kasvatuksen ja oppimisen hengessä.

vaikutuksia olisi arvioitava ja tehostettava kulloisiinkin
olosuhteisiin parhaiten soveltuvalla seurannalla.

29. Aikuisopiskelijan ja aikuiskouluttajan välisten suhteiden tulisi
perustua keskinäiseen kunnioitukseen ja yhteistyöhön.

26. Erityinen paino tulisi panna aikuiskasvatustoiminnaHe, joka on

tarkoitettu sosiaaliselle tai alueelliselle yhteisölle kokonaisuutena ja joka pyrkii saamaan liikkeelle sen kaikki sisäiset
voimavarat ryhmän aseman parantamiseksi ja koko yhteisön sosiaalisen edistyksen hyväksi.

30. Aikuiskasvatusohjelmaan osallistumisen edellytyksenä tulisi olla
ainoastaan kyky seurata pidettävää oppikurssia, mitään
ikärajaa tai todistuksen tai muodollisen pätevyyden vaatimusta
ei pääsyehdoksi tulisi asettaa; soveltuvuustestit, joiden perus-

teella opiskelijat voidaan tarvittaessa valita, tulisi laatia
27. Jotta koulutukseen osallistuvien määrä saataisiin mahdollisimman
suureksi, saattaa joissakin tapauksissa olla syytä käyttää pai-

tällaisiin testeihin osallistuvat erilaiset hakijaryhmät huomioon
ottaen.

kaHisesti järjestetyn aikuiskasvatuksen lisäksi seuraavanlaisiä menetelmiä:

31. Pitäisi olla mahdollista hankkia ja kartuttaa tietoja, kokemusta
ja ammattitaitoa jaksoittain opiskellen. Tällä tavoin saavutet-

tujen oikeuksien ja pätevyyksien tulisi vastata muodollisten
koulutusjärjestelmien antamia oikeuksia ja pätevyyksiä tai mahdoHistaa jatko-opinnot muodollisen koulutuksen piirissä.

^?^MtiS<iWiiiSMS
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32. Aikuiskasvatuksessa käytettävien menetelmien ei pitäisi vedota
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V.

AIKUISKASVATUKSEN RAKENTEET

kilpailuhenkeen, vaan kehittää aikuisopiskelijoissa tavoitteiden
yhteisyyden tajua ja totuttaa heitä osallistumiseen, keskinäiseen avunantoon, yhteistoimintaan ja ryhmätyöhön.

37. Jäsenvaltioiden tulisi pyrkiä varmistamaan aikuiskasvatuksen
tarpeet täyttävän organisaatioverkon luominen ja kehittäminen;
tämän verkon tulisi olla riittävän joustava mukautuakseen eri-

33. Ammatti pätevyyttä parantavat aikuiskasvatusohjelmat pitäisi, mikä1i mahdollista, järjestää työaikana ja, mikäli kyseessä on

laisiin yksilollisnn ja yhteiskunnallisiin tilanteisiin ja
niiden kehitykseen.

kausi luontainen työ, hiljaisen kauden sikana. Tätä tulisi pääsääntöisesti soveltaa myös muihin koulutusmuotoihin, erityisesti

38. Tulisi ryhtyä toimiin, joiden tarkoituksena on:

1ukutaito-ohje1mnn ja ammattiyhdistyskoulutukseen.

34. Aikuiskasvatustoiminnan kehittämiseksi tulisi hankkia riittävät
tilat; tapauksesta riippuen nämä voivat olla tiloja, joita käytetään yksinomaan aikuiskasvatukseen, asumismahdollisuuksin tai

ilman, moni toimi- tai yhdistettyjä tiloja tai tiloja, joita
yleensä käytetään tai voidaan käyttää muihin tarkoituksiin tällaisia ovat erityisesti kerhot, työsalit, koulut, yliopistot
ja tieteelliset laitokset, yhteiskunnallisen, sivistyksellisen
tai yhteiskunnallis-sivistykseHisen toiminnan keskukset tai
u1koi1matilat.

(a) havaita ja ennakoida koulutustarpeita, jotka voidaan tyydyttää
aikuiskasvatusohjelmien avulla;
(b) käyttää mahdollisimman tehokkaasti hyväksi olemassa olevia
koulutusmahdollisuuksia ja luoda kaikkien määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiselle sellaisia edellytyksiä, joita vielä mahdollisesti on puuttunut;
(c) tehdä tarpeellisia pitkäaikaisinvestointeja aikuiskasvatuksen
kehittämiseksi: erityisesti sellaisia, jotka koskevat suunnitteli joiden, hailintovirkamiesten, kouluttajia kouluttavien henkitoiden sekä organisaatio- ja opetushenkilökunnan ammatillista
koulutusta, aikuisille soveltuvien koulutuskeinojen ja -mene-

35. Jäsenvaltioiden tulisi aktiivisesti kannustaa yhteistyöhön perus-

tuvaa tutkimustyötä kaikilla aikuiskasvatuksen toiminta- ja tavoitea1uei11a. Tutkimusohjelmilla tulisi olla käytännöllinen perusta. Yliopistojen sekä aikuiskasvatuksesta ja tutkimustyöstä
vastaavien elinten tulisi toteuttaa tällaisia ohjelmia monitieteistä tutkimustapaa noudattaen. Tulisi ryhtyä toimiin tutkimusohjelmien tuottamien kokemusten ja tulosten saattamiseksi asian-

omaisten tietoon sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.
36. Aikuiskasvatustoiminnan järjestelmällinen arviointi on välttämätöntä, jotta aikuiskasvatukseen käytetyillä varoilla päästäisiin mahdollisimman hyviin tuloksiin. Jotta arviointi olisi tehakasta, sen tulisi sisältyä aikuiskasvatusohjelmiin joka
tasolla ja jokaisessa vaiheessa.

telmien valmistelua, pääoman hankintaa sekä välttämättömien
perustarvikkeiden, kuten visuaalisten havaintovälineiden, lait-

teiden ja teknisten välineiden, tuotantoa ja hankintaa;
(d) rohkaista kokemusten vaihtoa sekä koota ja levittää tilastoja muuta tietoa aikuiskasvatuksen toimintasuunnitelmista, rakenteistä, sisällöstä, menetelmistä sekä määrällisistä että 1aa-

dullisista tuloksista;
(e) poistaa koulutukseen osallistumisen taloudelliset ja yhteiskunnalliset esteet sekä järjestelmällisesti saattaa aikuiskasvatusohjelmien luonne ja muoto kaikkien mahdollisten aikuiskasvatuksesta hyötyvien, mutta erityisesti kaikkein huonoimmassa ase-

massa olevien henkilöiden huomioon käyttäen keinona esimerkiksi
aikuisoppilaitosten ja kansalaisjärjestöjen aktiivista hakevaa
toimintaa mahdollisten ja usein epäröivien aikuiskasvatukseen
osallistujien informoimiseksi, ohjaamiseksi ja rohkaisemiseksi.
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39. Naiden tavoitteiden saavuttamiseksi on välttämätöntä mobilisoida

VI

AIKUISKASVATUSTYOSSÄ TOIMIVIEN HENKILÖIDEN KOULUTUS JA ASEMA

erityisesti aikuiskasvatuksesta huolehtivat järjestöt ja laitokset, ja kaikki julkiset ja yksityiset koulut, yliopistot, ku1t-

41. Olisi ymmärrettävä, että aikuiskasvatuksessa toimivitta vaaditaan

tuuri- ja tieteelliset laitokset, kirjastot ja museot, sekä

erityisiä taitoja, tietoja, ymmärtämystä ja asenteita, riippu-

lisäksi muita laitoksia, jotka eivät ensisijaisesti huolehdi

matta siitä, missä ominaisuudessa tai mitä tarkoitusta varten

aikuiskoulutuksesta, kuten esimerkiksi:

kukin toimii. On sen vuoksi toivottavaa, että heidät valittaisiin
huolella kunkin erityistehtävien mukaan ja että he saisivat tar-

(a) joukkotiedotusvälineet: lehdistö, radio ja televisio;

peittonsa ja työnsä vaatimusten mukaista peruskoulutusta sekä

(b) kansalaisjärjestöt ja yhdistykset;

jatkuvaa henkilöstökoulutusta.

(c) ammatti-, ammattiyhdistys-, perhe- ja osuustoimintajärjestöt;

(d) perheet;
(e) teollisuus- ja liikeyritykset, jotka voivat osallistua henkilokuntansa kouluttamiseen;

(f) yksityiseltä pohjalla toimivat kouluttajat, ammattimiehet tai

42. Olisi ryhdyttävä toimiin sen varmistamiseksi, että erilaiset
asiantuntijat, jotka voisivat antaa hyödyllisen panoksen aikuiskasvatustyöhön, osallistuvat tällaiseen, luonteeltaan ja tavoitteiltään suurestikin vaihtelevaan toimintaan.

pätevät asiantuntijat;
(g) ketkä tahansa henkilöt tai ryhmät, jotka kasvatuksensa, kou1u-

43. Päätoimisten ammatti työntekijöiden käytön lisäksi tulisi ryhtyä

tuksensa, kokemuksensa tai ammatillisen tai yhteiskunnallisen

toimiin niiden henkilöiden tuen saavuttamiseksi, jotka säännöl-

toimintansa ansiosta kykenevät osallistumaan aikuiskasvatustoi-

lisesti tai tilapäisesti, korvauksetta tai vapaaehtoisesti, pys-

mintaan ja ovat sekä halukkaita että kykeneviä soveltamaan

tyvät osaltaan hyödyttämään jotakin aikuiskasvatustoimintaa. Va-

johdannossa esitettyjä periaatteita ja suosituksessa hahmo'tet-

paaehtoinen osallistuminen ja apu on ratkaisevan tärkeää kaikilla

tuja tavoitteita ja strategiaa;

organisoinnin ja opetuksen aloilla, ja kaikenlaisia taitoja,

(h) aikuisopiskelijat itse.

40. Jäsenvaltioiden tulisi kannustaa kouluja, ammatillisia oppitai-

taksia, opistoja ja korkeakouluja pitämään aikuiskasvatusoh-

joita eri ihmisillä on, voidaan niillä käyttää hyödyksi.
44. Aikuiskasvatustyöhön koulutuksen tulisi, niin pitkälle kuin on
käytännössä mahdollista, suuntautua kaikkiin niihin taitojen,

jelmia oman toimintansa olennaisena osana ja osallistumaan toi-

tietojen, ymmärtämisen ja persoonallisen asennoitumisen puoliin,

mintaan, jonka tarkoituksena on edistää muiden laitosten tar-

jotka ovat eri tehtävissä olennaisia, samalla kun otetaan huo-

jäämien aikuiskasvatusohjelmien kehitystä, erityisesti tarjoa-

mioon se yleinen tausta, johon aikuiskasvatus sijoittuu. Aikuis-

mätiä käytettäväksi omaa opetushenkilökuntaansa, huolehtimalla

kasvattajien koulutuksen tulisi liittää nämä tekijät toisiinsa

tutkimuksesta ja kouluttamalla tarpeellista henkilökuntaa.

yhtenäiseksi kokonaisuudeksi ja toimia siten itse esimerkkinä
hyvästä aikuiskasvatuskäytännöstä.
45. Päätoimisen aikuiskasvatushenkitöstön työ- ja palkkaehtojen tu1isi vastata samanlaisissa tehtävissä muualla toimivien työntekijoiden työ- ja palkkaehtoja, ja palkatun osa-aikahenkilökunnan

työ- ja palkkaehdot tulisi järjestää asianmukaisesti niin, ettei
heidän päätyolteen aiheudu haittaa.
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VII

AIKUISKASVATUKSEN JA NUORISON KASVATUKSEN VÄLISET SUHTEET
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48. Nuorisolle tarkoitetuille aikuiskasvatusohje1mi11e on annettava
ensisijainen asema, koska useimmissa maailman osissa nuorison

46. Nuorten koulutus pitäisi yhä enemmän suunnata kohti elinikäistä
koulutusta ja oppimista ja siinä pitäisi ottaa huomioon aikuiskasvatuksessa saavutettu kokemus ja sen tulisi antaa nuorille
sosiaalisesta taustasta riippumatta valmiuksia osallistua aikuisopintoihin tai avustaa niiden järjestämisessä.

osuus yhteiskunnasta on erittäin suuri ja heidän koulutuksensa
on mitä tärkeintä heidän oman yhteiskuntansa poliittisen, ta1ou-

dellisen, yhteiskunnallisen ja sivistyksellisen kehityksen kannaita. Nuorille tarkoitettujen aikuiskasvatusohjelmien tulisi
paitsi ottaa huomioon heidän oppimistarpeensa myös auttaa heitä
orientoitumaan tulevaisuuden yhteiskuntaan.

Tätä tarkoitusta varten tulisi ryhtyä toimiin, joiden päämääränä
on:

VIII AIKUISKASVATUKSEN JA TYOELÄMfiN VÄLISET SUHTEET
(a) laajentaa kaikentasoisia opinto- ja koulutusmahdollisuuksia
(b) poistaa eri tiedonatojen ja myös eri koulutustyyppien ja -tasojen
välisiä raja-aitoja;
(c) muokata koulujen ja muun koulutuksen opetusohjelmia niin, että
ylläpidetään ja herätetään älyllistä uteliaisuutta, sekä panna
tiedonhankinnan ohella enemmän painoa itsenäiseen oppimiseen

tähtäävien käyttäytymismallien, kriittisen näkemyksen, pohtivan
asennoitumisen ja luovien kykyjen kehittämiseen;

(d) avata koulut, yliopistot ja muut koulutuslaitokset yhä enenevässä
määrin taloudelliselle ja yhteiskunnalliselle ympäristölleen ja
lähentää koulutusta ja työelämää kiinteämmin toisiinsa;
(e) tiedottaa koululaisille ja kokopäiväopiskelun tai peruskoulutuksen päättövaiheessa oleville nuorille aikuiskasvatuksen tarjoa-

mistä mahdollisuuksista;
(f) järjestää aikuisille ja nuorille yhteisiä koulutusohjelmia siltoin kun siihen on suituisia edellytyksiä;
(g) luoda yhteyksiä nuorisoliikkeitten ja aikuiskasvatuksen
välille.

49. Kun otetaan huomioon se, että oikeus koulutukseen ja oikeus työhön
ovat läheisesti yhteydessä toisiinsa, ja se, että on tarpeen
edistää kaikkien, sekä patkanansaitsijoiden että muiden osallistumista aikuiskasvatusohjelnnin, siten että ei ainoastaan vähennetä heitä sitovia rajoituksia, vaan että myös annetaan heille

mahdollisuudet käyttää työssään niitä tietoja, taitoja tai valmiuksia, joita aikuiskasvatusohjelmien on tarkoitus heille tarjota,

ja löytää työstä henkilökohtaisen tyydytyksen ja edistyksen lähde,
sekä heräte luovaan toimintaan työssä ja yhteiskunnallisessa
elämässä, tulisi ryhtyä toimiin, joiden tarkoituksena on:
(a) varmistaa, että aikuiskasvatusohjelmien ja -toimintojen opetussuunnitelmia laadittaessa otetaan huomioon aikuisten työkokemus;

(b) parantaa työjärjestetyjä ja -olosuhteita ja erityisesti tievittää työn rasittavuutta sekä lyhentää ja säädellä työaikoja;
(c) edistää opintovapaan myöntämistä työaikana, joko ilman ansionmenetystä tai siten, että suoritetaan korvaavaa palkkaa ja mak-

suja saadun koulutuksen kustannusten peittämiseksi, sekä käyttää
47. Niissä tapauksissa, joissa aikuiskasvatuksen osana järjestetty

oppikurssi tuottaa sellaisen pätevyyden, joka koulussa tai y1iopistossa hankittuna oikeuttaa oppiarvoon tai tutkintotodistukseen, tulisi tästä oppikurssista antaa vastaavan kelpoisuuden
tuottava oppi arvo tai todistus. Sellaisista aikuiskasvatuskurs-

seista, jotka eivät johda diplomia tai tutkintoa vastaavaan pätevyyteen, tulisi soveltuvissa tapauksissa antaa muu saavutustasoa osoittava todistus.

muita sopivia keinoja, jotka helpottavat täydennys- tai muun

koulutuksen hankkimista työajalla;
(d) turvata tällaista avustusta saavien henkilöiden työpaikka;
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ｏｎ ｔａｒｋｏ
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Ｊさｓｅｎｖａｌｔｉｏｌｄｅｎ ｔｕｌｉｓｉ ｖａｒｍｉｓｔａａ， ｅｔｔａ ｖｉｒａｎｏｍａｉｓｅｔ ｏｍｉｅｎ ａｉｋｕｉｓ−

ｋａｓｖａｔｕｓｏｈｊｅｌｍｉｉｎ ｊａ ｔａｌｌａｉｓｔｅｎ ｏｈｉｅｌｍｉｅｎ ｋｅｈｉｔｔａｍｉｓｔｙｏｈｂｎ ｔａｒ−

ｋａｓｖａｔｕｋｓｅｎ ｋｅｈｉｔｔ
ｉ
ｉｍｉｓｅｅｎ ｔ
ｉ
ｌｈｔさ
１ｖｉｅｎ ｅｒ
２
ｉｔｙｉｓｔｅｈｔａｖｉｅｎｓａ ｏｈｅｌｌａ：
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ｖｉｔｔａｖａｔ Ｖａｒａｔう ０ｌｉｓｉ ｈｕｏｍａｔｔａｖａ， ｅｔｔａ ｖｉｒａｎｏｍａｉｓｔｅｎ， ｐａｉｋａｌ．ｉｓー
ｈａｌｌｉｎｔｏｖｉｒａｎｏｍａｉｓｅｔ ｍｕｋａａｎｌｕｋｉｅｎ， ｌｕｏｔｔｏｌａｌｔｏｓｔｅｎ ｓａａｓｔｏｋａｓ−
，

ｅｄｉｓｔａｖａｔ ｖａｐａａｅｈｔｏｉｓｔｅｎ ｊａ ｈａｌｌｉｎｎｏｌｌｉｓｅｓｔｉ ｌｔｓｅｎきｉｓｔｅｎ ａｉｋｕｉｓ−
ｋａｓｖａｔｕｓｊａｒｉｅｓｔｂｊｅｎ ｊａ ｈｔｅｉｓｂｊｅｎ ｐｅｒｕｓｔａｍｉｓｔａ ｊａ ｋｅｈｉｔｔａｍｉｓｔａ
ｌｕｏｍａｌｌａ ｔａｒｋｏ
ｉｔｕｋｓｅｎｍｕｋａｉｓｅｔ ｌａｉｎｓささｄａｎｎｂｌｌｌｓｅｔ ｉａ ｔａｌｏｕｄｅｌｌｉ−

ｓｏｉｅｎ ｉａ ｋａｎｓａｌｌｉｓｔｅｎ ｖａｋｕｕｔｕｓｙｈｔｉｂｉｄｅｎ， ｍｉｋａｌｉ ｎ
ｉｉｔａ ｏｎ， ｓｅｋａ

ｓｅｔ ｐｕｉｔｔｅｅｔも

ｒａｙｔｙｙ ｋｕｎｋｉｎ ｔｅｈｔａｖｉｅｎ ｉａ ｖａｒｏｉｅｎ ｍｕｋａａｎ．

ａｎｔａＶａｔ ｔｏｉｍｉｎｔａｋｅＩＰｏｉｓｉｌｌｅ ｋａｎｓａｌａｉｓｊａｒｉｅｓｔけｉｌｌｅ， ｉｏｔｋａ ｏｓａｌ−
１ｉｓｔｕＶａｔ ａ１ｋｕｉｓｋａｓＶａｔｕｓｏｈｉｅｌ旧ｆｉｎ ｔａｌ ｅｄｉｓｔａＶａｔ ｎ蓑ｉｄｅｎ ｏｈｉｅｌｍｌｅｎ

ｔｙｂｎａｎｔａｉｉｅｎ ｔｕｌｉｓｉ ｋａｒｔｕｔｔａａ ｎａｉｔａ Ｖａｒｏｉａ ｏｓｕｕｄｅ１１ａ， ｉｏｋａ ｍａ喜一

ｔｏｔｅｕｔｔａｍｉｓｔａ， ｔｅｋｎｉｓｆａ ｔａｌ ｔａｌｏｕｄｅｌｌｉｓｉａ ｖｏｉｍａｖａｒｏｉａ， ｊｏｔｔａ ｎｅ

Ｔｕ．ｉｓｉ ｒｙｈｔｙａ ｔａｒｐｅｅ了．ｉｓｉｉｎ ｔｏｉｍｉｉｎ， ｉｏｔｔａ ａｉｋｕｉｓｋａｓｖａｔｕｋｓｅｅｎ
ｏｓｏｉｔｅｔｕｔ ｖａｒａｔ ｋａｙｔｅｔｔａｉｓｉｉｎ ｍａｈｄｏｌｌｉｓｉｍｍａｎ ｔｅｈｏｋｋａａｓｔｉ． Ｔａｈ
ｉ
ｉ
ｎ

ｉ
ｉａｎう
ＶｏｉｓｉＶａｔ ｓｕｏｒｉｕｔｕａ ｔｅｈｔａＶｉｓｔ
ｈｕｏｌｅｈｔｉＶａｔ ｓｉｉｔも ｅｔｔａ ｔａｌｌａｉｓｉｌｌａ ｋａｎｓａｌａｉｓｉａｒｉｅｓｔｏｉｌｌａ ｏｎ

ｓｅｋａ ａｉｎｅｅｉｉｉｓｅｔ ｅｔｔａ ｈｅｎｋｉｓｅｔ ｖｏｉｍａｖａｒａｔ．
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ｐａａｓｅｍｉｓｅｋｓｉ ｏｌｉｓｉ ｐａｎｔａｖａ ｉｌｉｋｋｅｅｎｅ ｋａｉｋｋｉ ｓａａｔａｖｉｌｌａ ｏｌｅｖａｔ

ｍｆｅｌｌｐｉｔｅｅｎ ｖａｐａｕｓ ｓｅｋａ ｔｏｉｍｉｎｎａｌｌｉｎｅｎ ｉａ ｋａｓｖａｔｕｋｓｅｌｌｉｎｅｎ ｉｔ‐
ｓｅｍａａｒささｍｉｓｏｉｋｅｕｓ， ｊｏｔｋａ ｏｖａｔ ｖさｌｔｔａｍａｔｔｂｍｉ該 ｅｄｅｌｌａ ｏｌｌｅｅｎ ｋｏｈ‐

ｄ
（
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Ｋｅｔａａｎ ｙｋｓｉｌｏａ ｅｉ ｖａｒｏｉｅｎ ｐｕｕｔｅ ｓａｉｓｌ ｅｓｔヨヨ ｏｓａｉｉｉｓｔｕｍａｓｔａ
ａｉｋｕｉｓｋａｓｖａｔｕｓｏｈｉｅｉｍｉｉｎ． Ｊさｓｅｎｖａｉｔｉｏｌｄｅｎ ｔｕｉｉｓｉ ｐｉｔａａ ｈｕｏｌｔａ

ｉｍｆｉｎ ｎｉｉｄｅｎ ｏｈｉｅｌｍｌｅｎ ｔａｉ ｈａｎｋｋｅｉｄｅｎ
ｒ
ｙｈｔｙｖａｔ ａｓｉａｎｍｕｋａｉｓｉｉｎ ｔｏ
ｋａｓｖａｔｕｋｓｅｌｌｉｓｅｎ ｉａ ｔｅｋｎｉｓｅｎ ｔｅｈｏｋｋｕｕｄｅｎ ｉａ ｔａｓｏｎ ｖａｒｍｉｓｔａｍｉ‐

ｓｉｉｔａ， ｅｔｔ該 ｏｐｌｎｔｏｔｕｋｅａ ｍｙｏｎｎｅｔヨヨｎ ｈｅｎｋｉｉｏｆｉｌｅ， ｊｏｔｋａ ｔａｒｖｉｔｓｅ−
ｖａｔ ｓｉｔ蓑 ｏｓａｉｉｉｓｔｕａｋｓｅｅｎ ａｉｋｕｉｓｋａｓｖａｔｕｋｓｅｅｎ． Ｋｏｕｉｕｔｕｋｓｅｎ ｙｉｅｅｎｓａ

ｓｅｋｓｉ， ｊｏｌｔａ ｅｒｉ ｅｌｉｍｅｔ ｉａｒｉｅｓｔａｖａｔ ｉｕｌｋｉｓｔｅｎ ｖａｒｏｉｅｎ ｔｕｒｖｉｎ．

ｔｕ−ｌｓｌ ｏ１ーａ ｍａｋｓｕｔ。ｎｔａ ｖａｒａｔｔｏｍｉｅｎ ｙｎｔｅ．ｓｋｕｎｔａｒｙｈｍｉｅｎ ｊａＳｅｎｉ ｅ．

Ａｉｋｕｉｓｋａｓｖａｔｕｋｓｅｅｎ ｍｙｂｎｎｅｔｔａｖｉｅｎ ｊｕｌｋｉｓｔｅｎ ｖａｒｏｉｅｎ， ｅｒｉｔｙｉｓｅｓｔｉ
ｋｏｕｌｕｔｕｓｔａ ｖａｒｔｅｎ ｖａｒａｔｔｕｉｅｎ， ｔｕｌｉｓｉ ｏｌｌａ ｏｉｋｅａｓｓａ ｓｕｈｔｅｅｓｓａ
ｓｉｉｈｅｎ ｍｅｒｋｉｔｙｋｓｅｅｎ，ｉｏ
ｋａ ｔさ１ｌａｉｓｅｌｌａ ｋｏｕｌｕｔｕｋｓｅｌｌａ ｏｎ ｙｈｔｅｉｓ‐
ｋｕｎｎａｌｌｉｓｅｌｌｅ， ｓｉｖｉｓｔｙｋｓｅｌｌｉｓｅｌｌｅ ｉａ ｔａｌｏｕｄｅｌｌｉｓｅｎｅ ｋｅｈｉｔｙｋ−
ｓｅｌｌｅ， ｋｕｔｅｎ ｉｏｋａｉｎｅｎ Ｊａｓｅｎｖａｌｔｉｏ ｏｎ ｍｙｏｎｔａｎｙｔ ｔａｍａｎ ｓｕｏｓｉｔｕｋ−
、
ｓｅｎ Ｐｕｉｔｔｅｉｓｓａ． Ａｉｋｕｉｓｋａｓｖａｔｕｋｓｅｎ ｓａａｍａｎ ｍ蓑ａｒ
ｉ
ｉｒａｈａｎ ｔｕｌｉｓｉ ｋａｔ‐
ｔａａ ａｉｎａｋｉｎ：
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ｄａｎ ２ ｐｅｒｉａａｔｔｅｉｄｅｎ ｔｏｔｅｕｔｔａｍｉｓｅｋｓｉう

ｔａｒｋｏｉｔｕｋｓｅｅｎ ｓｏｐｉｖｉｅｎ ｔ
ｉｌｏｉｅｎ ｉａ ｖａｒｕｓｔｅｉｄｅｎ ｔａｌ ｏｌｅｍａｓｓａｏｌｅ‐
ｖｌｅｎ ｔｉｌｏコｅｎ ｉａ ｖａＴｉｎｅｉｓｔｏｎ ｋａｙｔｔｂ ｉａ ｋｕｎｎｏｓｔａｍｉｎｅｎ；
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６１．

Ｊａｓｅｎｖａ１ｔイ。ｆｄｅｎ ｔｕ１ｌｓ． １ｕｊ１ｔｔａａ ｙｈｔｅｆＳｔｙｄｔａきｎ ｋａｈｄｅｎ− ｔａ．
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ｍｏｎｅｎｋｅｓｋｉｓｅｌｔａ Ｐｏｈｊａｌｔａ ｊａ Ｐ
ｙｒｋ篇 ｅｄ１ｓｔａｍａａｎ ａｌｋｕ『ｓｋａｓＶａｔｕｋｓｅｎ
ｋｅｈｌｔｙｓｔａ， ｓｅｎ ｓｉｓａｌ応ｎ ｊａ ｍｅｎｅｔｅｌｍｉｅｎ Ｐａｒａｎｔａｍｓｔａ ｊａ ［ｔ
ｙ ｙ
ｓｌａ ｋｅｋｓｉ該 ｕｕｓｉａ ｋｏｕｌｕｔｕｓｓｔｒａｔｅｇｌｏｌｔａ．

Ｔａｌｌａ『ｓｔａ ｖａｉｈｔｏａ ｔｕｌｉｓｉ ｈａｒｊｏｌｔｔａａ ｊａｒ
ｉｅｓｔｅｌｍａｌｌｌｓｅｓｔｌ ｅ ｔｙｉ‐
ｓｅｓｔｌ ｓｅｌｌａｉｓｔｅｎ ｍａｌｄｅｎ ｋｅｓｋｅｎ， ｉｏｆｌｌａ ｏｎ ｓａｍａｔ ｏｎｇｅｌｍａｔ ｊａ ｉｏｔｋａ
ｏｖａｔ ｓｅｌｆａｌｓｅｓｓａ ａｓｅｍａｓｓａ， ｅｔｔａ ｎＨｈｌｎ ｖｏｌｄａａｎ ｓｏｖｅｌｔａａ ｓａｍｏｊａ
ｒａｔｋａｆｓｕｊａも ｔａｓｓａ ｔａｒｋｏｌｔｕｋｓｅｓｓａ ｔｕｌｆｓｌ ｉａｒｊｅｓｔａａ ｋｏｋ。ｕｋｓｆａ
，
ｅｒｉｔｙｌｓｅｓｔｉ ａｌｕｅｅＩＨｓｅｌｌａ ｔａ
→ ｓｕｐｐｅａｍｍａｌｌａ ｔａｓｏｌｌａ ｉａ ｎａｌｓｓａ
，
ｉｓｔａａ ａｓｌａａｎｋｕｕｌｕｖｌａ ｋｏｋｅｉｌｕｉａ ｉａ ｔｕｔｋｌａ ｍｉｓｓａ ｍａａｒ
ｉｕｌｋ
ｉｎ ｎＨｔａ
ｌ
ｔ
ｖｏ ａｉｓ ｎ ｕｕｓｌａ； ｓａｍｏｌｎ ｔｕ１ｆｓｆ ｐｅｒｕｓｔａａ ｙｈｔｅｌｓずａ ｊａｒ
ｉＦｓｔｅ了ｍｌａ，
ｉｏｌｄｅｎ ａｖｕｌｌａ ｔｕｔｋｉｍｕｓｔｙｂｎ ｈｙｂｄｙｎｔａｍｌｓｔａ ｖｏｉｄａａｎ ｔｅｈｏｓｔａａ
．

Ｔａｓｓａ ｔａｒｋｏｉｔｕｋｓｅｓｓａ ｎｉ「ｄｅｎ ｔｕｌｌｓ１ ｐｙｒｋｌａ ｓｉｓａｌｌ ｔｔａｍａａｎ ｋａｎｓａ１ −
ｎ
ｙ
ｉｍｕｋｓｌｌｎ， ｊｏｔｋａ ｋａｓ→ｔｔｅｌｅｖａｔ ｋａｓｖａｔｕｋｓｅｎ ｔｌｅｔｅｅｎ
ｖｍｉｓｉｉｎ ｓｏｐ
，
ｊａ ｋｕｌｔｔｕｕｒ
ｌｎ ａｌａｎ ｙｈｔｅｌｓｔｙｂｔａ ａｌｋｕ『ｓｋａｓＶａｔｕｓｔａ ｋｏｓｋｅｖｌａ ｅバー
，
ｔ
ｌ
ｌｒａｙｋｓｌａ ｓｅｋａ ｅｄｌｓｔａｍａａｎ Ｕｎｅｓｃｏｎ ａ「ｋｕｉｓｋａｓｖａ七ｕｓｔ ｄｎ ｋｅｈｌ−
ｙｉｓｍａ
ｙ
ｔｙｓｔａ ｊａ ｖａｈｖｉｓｔｕｍｌｓｔａ．
６２．

Ｊａｓｅｎｖａｌｔｉｏｉｄｅｎ ｔｕｌｌｓｉ ｓｕｏｓｉａ ｓｏｐｉｍｕｋｓｉａ ｊｏｔｋａ ｋｏｓｋｅｖａｔ ｋａｎｓａｉｎ−
，
Ｖａｌｉｓｔｅｎ ｎｏｒｍｉｅｎ ｖａ了ｍｉｓｔｅ了ｕａ ｉａ ｈｙｖａｋｓｙｍｉｓｔａ ｔａｒｋｅｉ＝ａ ａ．ｏｉｌ．ａ
，
ｋｕｔｅｎ ｖｉｅｒａｉｄｅｎ ｋｉｅｌｔｅｎｉａ ｐｅｒｕｓａｌｎｅｉｄｅｎ ｏｐｅｔｕｋｓｅｓｓａ ｔａｒｋｏｉｔｕｋ−
，
ｓｅｎａ ｅｄｉｓｔａａ ｙｌｅｉｓｅｓｔｉ ｈｙｖａｋｓｙｔｙｎ ｓｕｏｒ
ｉｔｕｓｔａｓｏｉａｒ
ｉｅｓｔｅｌｍａｎ ｌｕｏ−
ｌｕｏｍｉｓｔａ．

Ｊａｓｅｎｖａ．ｔｌｏｌｄｅｎ ｔｕ了ｌｓｉ ａｓｅｔｔａａ ａｉｋｕｉｓｋａｓｖａｔｕｋｓｅｎ ａｌａｌｔａ ｓａａｍａｎｓａ
ｋｏｋｅｍｕｓ ｔｏｉｓｔｅｎ ｉａｓｅｎｖａｆｔｌｏｌｄｅｎ ｋａｙｔｔｂｂｎ ａｎｔａｍａｌｌａ ｎｆｉｌｌｅ ｔｅｋ‐
ｎｉｓｔａ ａｐｕａ ｊａ ｓｏｐ
ｌｖ
・ｓｓａ ｔａｐａｕｋｓｉｓｓａ ａｉｎｅｅｌｌｌｓｔａ ｔａｉ ｔａｌｏｕｄｅｌｌｉｓｔａ
ａＰｕａ。
ＮＨｄｅｎ ｔｕｌｉｓｉ ｉａｒｉｅｓｔｅｌｍａｌｌｌｓｅｓｔｉ ｔｕｋｅａ ａｉｋｕｉｓｋａｓｖａｔｕｓｔｏｌｍｌｎｔａａ
ｍａｌｓｓａ，ｊｏｔｋａ ｔａｌｌａｉｓｔａ ｔｕｋｅａ ｈａｌｕａｖａｔ Ｕｎｅｓｃｏｎｉａ ｍｕｉｄｅｎ ｋａｎ‐
，
ｓａｌｎｖａｌｉｓｔｅｎ ｊａｒ
ｊｅｓｔｂｉｅｎ， ｍｙｏｓ ｋａｎｓａｌａｉｓｉａｒｉｅｓｔｂｉｅｎ ｋａｕｔｔａ Ｐｉ−
，
ｔａｅｎ ｓｉｌｍａ ａ ｋｙｓｅ．ｓｔｅｎ ｍａｌｄｅｎ ｙｈｔｅ・ｓｋｕｎｎａｌｌｉｓｔａ ｓｉｖｉｓｔ ｋｓｅｌｌｉｓ−
ｙ
９
ｔａ ｉａ ｔａｌｏ
ｕｄｅｌｌｌｓｔａ ｋｅｈｉｔｙｓｔａ．

ｋｏｕ１ｕｔｔａａ ｋｏｕ１ｕｔｔａ
ｊイａ， ｊｏｔｋａ ｐｙｓｔｙｖａｔ ｔｙｂｓｋｅｎｔｅ１ｅｍａａｎ ｋ。ｔ
ｆｍａａｎｓａ
ｕｌｋｏｐｕｏｌｅｌｌａ， ｅ門ｔｙｌｓｅｓｔｉ ｋａｈｄｅｎ‐ ｔａｉ ｍｏｎｅｎｋｅｓｋｌｓｔｅｎ ｔｅｋｎｉｓｔき
ａｐｕａ ｋｏｓｋｅｖｌｅｎ ｏｈｊｅｌｍｌｅｎ ｔｏｔｅｕｔｔａｍｉｓｅｋｓｉ
．

６４．

Ｔｕｌｉｓｉ ｒｙｈｔｙａ ｔｏｉｍｉｉｎ， ｉｏｌｄｅｎ ａｖｕｎａ ｐｙｒｉｔａａｎ ｍａｈｄｏｌｌｉｓｉｍｍａｎ
ｔｅｈｏｋｋａａｓｔｉ ｌｅｖｉｔｔａｍａａｎ ｉａ ｓａａｍａａｎ ｋａｙｔｔｂｂｎ ａｕｄｉｏＶｉｓｕａａｌｉｓｌａ
ｖａｌｌｎｅｉｔａ ｉａ ｍａｔｅｒｉａａｌｉａ， ｓａｍｏｉｎ ｋｕｉｎ ｋｏｕｌｕｔｕｓｏｈｉｅｌｍｉａ ｉａ ｋｏｎｋ−
ｒｅｅｔｔｉｓｉａ ｔａｖｏｉｔｔｅｉｔａ， ｉｏｉｈｉｎ ｎｅ ｌｉｉｔｔｙｖａｔ． Ｅｒ
ｉｔｙｉｓｅｓｔｉ ｏｌｉｓｉ
ｔａｒｐｅｅｎ：

丁ｕｌｉｓｌ ｈｕｏｌｅｌｌｉｓｅｓｔｉ ｖａｒｍｉｓｔａａ ｅｔｔｅｌ ｋａｎｓａｉｎｖａｌｉｎｅｎ ｈｔ ｌｓｔ ｂ
ｙ ｅ ｙ
，
ｍｕｏｄｏｓｔｕ ｓｅ＝ａ「ｓｅｋｓｔ ｅｔｔ言 ｊｏｈｏｎｋｉｎ ｍａａｈａｎ Ｐｅｌｋａｓｔａａｎ ｓ ｒｒｅｔａａｎ
ｍｕｕａＩＴａ ｋｅｈｉｔｅｔｔｙｉａ ｉａｒｉｅｓｔｅ７ｍｉａ， ｏｐｅｔｕｓｓｕｕｎｎｉｔｅ．ｍｉａ ｍｅｎｅｔｅｌ−
，
ｍｆａ ｉａ ｔｅｋｎｌｉｋｋａａ， ｖａａｎ ｅｔｔ銭 ｓｅ Ｐｉｋｅｍｍｉｎｋ『ｎ Ｐｙｒｋｉｓｌ ｅｄｌｓｔａｍａ談ｎ
ｊａ ｋａｎｎｕｓｔａｍａａｎ ｋｙｓｅｉｓｔｅｎ ｍａｉｄｅｎ ｓｉｓａｌｓｔａ ｋｅｈｌｔｙｓｔａ ｐｅｒｕｓｔａｍａｌｌａ
ａｓｉａｎｍｕｋａｉｓｉａ ｌａｉｔｏｋｓｉａ ｉａ ｈｙｖｉｎ ｋｏｏｒｄｉｎｏｉｔｕｉａ ｉａｒｉｅｓｔｅｌｍｉａ
，
ｉｏｔｋａ ｏｎ ｓｏｖｉｔｅｔｔｕ ｎａｉｄｅｎ ｍａｉｄｅｎ ｅｒｉｔｙｉｓｏｌｏｓｕｈｔｅｉｓｉｉｎ
．
６３．

０ｌｉｓｉ ｒｙｈｄｙｔｔａｖａ ｋａｎｓａｌｌｉｓｅｎａ ａｌｕｅｅｎｉｓｅｌｌａ ｉａ ｋａｎｓａｉｎｖａｌｉｓｅｎａ
，
ｔａｓｏｌｌａ ｔｏｉｍｉｉｎ， ｉｏｉｄｅｎ ｔａｒｋｏｉｔｕｋｓｅｎａ ｏｎ：

（ａ）

ｓａａｄａ ａｉｋａａｎ ｓ銭ａｎｎｂｌｌｉｓｔａ ｉｎｆｏｒｍａａｔｉｏｎ ｉａ ｄｏｋｕｍｅｎｔａａｔｉｏｎ ｖａ
ｉｈｔｏａ
ａｉｋｕｉｓｋａｓｖａｔｕｋｓｅｎ ｓｔｒａｔｅｇｉｏｉｓｔａ， ｒａｋｅｎｔｅｉｓｔａ ｓｉｓａｌｌｂｉｓｔａ ｍｅｎｅ‐
，
，
ｔｅ．ｍｉｓｔａ ｉａ ｔｕ７０ｋｓｉｓｔａ ｓｅｋａ ａｓｉａａｎｋｕｕ７ｕＶａｓｔａ ｔｕｔｋｉｍｕｓｔｙｂｓｔａ
も

ａ
（
）

ｍｕｋａｕｔｔａａ ｔａｌｌａｉｓｅｎ ｖａｌｉｎｅｉｓｔｄｎ ｉａ ｍａｔｅｒｉａａｌｉｎ ｌｅｖ
ｉｔｔａｍ１ｎｅｎ Ｊａ
ｈｙｖａｋｓｉｋａｙｔｔｂ ｅｒ
ｉ ｍａｉｄｅｎ ｙｈｔｅｉｓｋｕｎｎａｌｌｉｓｉｉｎ ｔａｒｐｅｉｓｉｉｎ ｉａ ｏｌｏ−
ｓｕｈｔｅｉｓｉｉｎ ｐｉｔａｅｎ ｍｉｅｌｅｓｓａ ｋｕｎｋｉｎ ｍａａｎ ｅｒ
ｉｔｙｉｓｅｔ ｋｕｌｔｔｕｕｒｉｐｉｉｒ‐
ｔｅｅｔ ｉａ ｋｅｈｉｔｙｓｔａｓｏも

ｂ
（
）

ｐｏｉｓｔａａ ｍａｈｄｏｌｌｉｓｕｕｋｓｉｅｎ ｍｕｋａａｎ ｔａｌｌａｉｓｅｎ ｖａｌｉｎｅｉｓｔｂｎ ｉａ ｍａｔｅ‐
ｒｉａａｌｉｎ ．ｅｖｉｔｔａｍｉｓｅｎ ｉａ ｈｙｖａｋｓｉｌ
ｆｈｅｕｔｕｖａｔ
くａｙｔｂｎ ｅｓｔｅｅｔ， ｊｏｔｋａ ａ
ｋａｕｐａｌｌｉｓｔａ ｔａｉ ｔｅｋｉｉａｎｏｉｋｅｕｄｅｌｌｌｓｔａ ｏｍｉｓｔｕｓｔａ ｋｏｓｋｅｖｉｓｔａ ｓａａｎ‐
ｉ
ｋｓｉｓｔａ．
ｔ
ｎ

６５．

日ｅ１ｐｏｔｔａａｋｓｅｅｎ ｋａｎｓａｉｎｖａｆｉｓｔａ ｙｈｔｅｉｓｔｙｂｔａ ｉａＳｅｎｖａ１ｔイｏｉｄｅｎ ｔｕ１ｉｓｉ
ｉｋｕｉｓｋａｓｖａｔｕｋｓｅｅｎ， ｅｒ
ｓｏｖｅｌｔａａ ａ
ｉｔｙｉｓｅｓｔｉ ｔｉｌａｓｔｏｔ
ｉｅｔｏｉｅｎ ｅｓｉｔｔａｍｉ‐
ｓｅｅｎ， ｋａｎｓａｉｎｖａｌｉｓｅｌｌａ ｔａｓｏｌｌａ ｓｕｏｓｉｔｅｌｔｕｉａ ｎｏｒｍｅｉａ．

３０

６６．

Ｊａｓｅｎｖａ１ｔｆｏｌｄｅｎ ｔｕ１ＩＳｉ ｔｕｋｅａ Ｕｎｅｓｃｏａ Ｙｈｄｆｓｔｙｎｅｆｄｅｎ Ｋ
ａｎｓａｋｕｎｔ１ｅｎ
ｔａｓｔａ ａｌａｓｔａ ＶａｓｔａａＶａｎａ ｅパｔｙｉｓｊａｒ
ｉｅｓｔｏｎ談 ｓｅｎ Ｐｙｒｋｆｍｙｋｓ『ｓｓａ ｋｅ−
ｈｌｔｔ
ｉ
ｉ
ａ ａ『ｋｕｌｓｋａｓｖａｔｕｓｔａ， ｅｒｌｔｙｉｓｅｓｔｉ ｓｅｎ ｔｏｉｍｉｎｔａａ ｋｏｕｌｕｔｕｋｓｅｎ
，
ｔｕｔおｍｕｓｔｙｂｎ ｉａ ｅｖａｌｕｏ前ｎｌｎ ａｌａｌｌａ．

６７．

Ｊａｓｅｎｖａ１ｔｆ。ｆｄｅれ ｔｕ１イ５１ ｐｆｔ書き ａｉｋｕｆｓｋａｓｖａｔｕｓｔａ ｍａａｉ１ｍａｎｌａａｊｕｌｓｅｓｔｆ
ｊａ ｕｎ．ｖｅｒｓａａ行ｓｅＳｔ１ ｔａｒｋｅａｎａ ａｓ１ａｎａ ｊａ ｈｕｏ１ｅｈｔイａ ｓ．ｆｔａ ａｉｈｅｕｔｕ一
Ｚ
ｉ
Ｖテｓｔａ ｋａｙｔａｎ
ｒ
Ｉ
ｒ
ｌｓｅｕｒａａｍｕｋｓｌｓｔａ ｅｄｌｓｔ談ｅｎ ｕｕｄｅｎ ｋａｎｓａｉｒ
ｖ試行ｓｅｎ Ｊａｒ−
ｌ
ｊｅｓｔｙｋｓｅｎ ｐｅｒｕｓｔａｍｉｓｔａ， ｉｏｈｏｎ Ｕｎｅｓｃｏ ｍａａ『ｌｍａｎｙｈｔｅｉｓｂｎ ｅｄｕｓｔａｉａｎａ
ｋａｓｖａｔｕｓ−， ｔｉｅｄ

ｌａｓｆｏｆｓｓａ ｏｎ ｓｌｔｏｕｔｕｎｕｔ．
ｉａ ｋｕｌｔｔｕｕｒ

Ｅｄｅｌｌａ ｏｌｅｖａ ｏｎ ｓｅｎ ｓｕｏｓテｔｕｋｓｅｎ ａ了ｋｕｐｅｒａｌｎｅｎ ｔｅｋｓｔも ｉｏｎｋａ Ｙｈｄ『ｓｔｙｎｅ『ｄｅｎ
Ｋａｎｓａｋｕｎｔ→ｅｎ ｋａｓｖａｔｕｓ「 ｔｌｅｄｅ− ｊａ ｋｕｌｔｔｕｕｒｌｊａｒｉｅｓｔｏｎ ｙｌｅｌｓｋｏｋｏｕｓ ｏｎ
ｈｙｖａｋｓｙｎｙｔ Ｎａｉｒｏｂ『ｓｓａ ｐｉｄｅｔｙｓｓａ ｉａ ３０． ｍａｒｒａｓｋｕｕｔａ ｌ９７６ ｐａａｔｔｙｎｅｅｋｓｌ ｊｕ−
１ｌｓｔｅｔｕｓｓａ ｙｈｄｅｋｓａｎｎｅｓｓａｔｏｉｓｔａ ｌｓｔｕｎｎｏｓｓａａｎ．

Ｖａｋｕｕｄｅｋｓｌ ｏｌｅｍｍｅ ｖａｒｕｓｔａｎｅｅｔ ｔａ
ａｎ ａｌｌｅｋｉｒｉｏ『ｔｕｋｓｌｌｌａｍｍｅ．
１
ｎ

ＴＡＡＩＴＴＡ ＴＯＷＥＥＴＴ
Ｙ１ｅｌｓｋｏｋｏｕｋｓｅｎ ｐｕｈｅｅｎｉｏｈｔａｊａ
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