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Annette Nordstrøm Hansens tale ved overrækkelsen af GL-prisen 2015 

”Lad os tage vores bøger og vores penne. Det er de stærkeste våben. Ét barn, én læ-

rer og én pen kan ændre verden”. 

Ordene er Malala Yousafzeis. Hun udtalte dem i FN på sin 16-års fødselsdag. Malala 

er den pige, Taleban skød ned, fordi hun talte åbent om pigers ret til uddannelse.  

Jeg bringer ordene i erindring, fordi de står stærkt. Ikke mindst nu, hvor terrortrus-

len desværre kaster lange skygger fra angrebene i Paris. Men også fordi ordene vid-

ner om, hvor vigtig uddannelse er, hvis vi vil ændre verden. 

Investeringer i uddannelse er én af de vigtigste samfundsinvesteringer overhovedet: 

Lokalt, regionalt og globalt.  

I gymnasieuddannelserne er et af vores vigtigste mål at danne unge mennesker til 

myndige borgere med kritisk sans. De unge skal lære at forholde sig reflekterende 

og ansvarligt til deres omverden. 

De skal opnå forudsætninger for aktiv medvirken i et demokratisk samfund. Og de 

skal opnå forståelse for mulighederne for individuelt og i fællesskab at bidrage til 

udvikling og forandring.  

Når jeg ser på årets modtager af GL-prisen, bliver jeg stolt. Mange af prismodtager-

ne har gået eller går i gymnasieuddannelser. De lever til fulde op til  uddannelsernes 

formålsparagraffer.  

Det viste de tydeligt, da regeringen i slutningen af august annoncerede massive ned-

skæringer i uddannelsessektoren. Straks gik prismodtageren i aktion. Initiativtagerne 

forstod Malalas ord om uddannelses betydning.  

De ved, at nedskæringer på uddannelser er katastrofale for udviklingen af et demo-

kratisk velfærdssamfund og et konkurrencedygtigt erhvervsliv. Og de ved, at dygtige 

og veluddannede unge er det råstof, der skal sikre vores fælles fremtid. 

Med iver, entusiasme og en ubrydelig kampgejst organiserede en gruppe unge 

mennesker en samlet modstand mod regeringens varslede besparelser.  
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Hurtigt kontaktede de en række organisationer og foreninger og bad dem støtte op 

om modstanden. De gjorde det klart, at kampen står om at realisere tre mål: 

Stop milliardnedskæringer på uddannelse 

Hæv kvaliteten 

Invester i fremtiden 

I dag består initiativet af 38 organisationer og foreninger! 

Kulminationen på initiativet så vi 29. oktober. Over 40.000 mennesker var samlet til 

demonstrationer mod nedskæringerne i Aarhus og København.  

På tværs af uddannelser og landsdele samledes unge, lærere og andre med interes-

se for sagen i fælles demokratiske aktioner.  

Demonstrationerne gav genlyd i mediebilledet. Politikerne blev råbt op. Og initiativ-

tagerne bag Uddannelsesalliancen understregede, at kampen ikke stopper med de-

monstrationerne. 

Den fortsætter. På sociale medier. I elektroniske og trykte medier. Og i en lang ræk-

ke initiativer lokalt, regionalt og på landsplan. 

Uddannelsesalliancen har tændt det lange lys. Alliancen ved, at de varslede nedskæ-

ringer på uddannelsesområdet er kortsigtede. Men også, at de har langtrækkende 

og alvorlige konsekvenser. 

Med GL-prisen 2015 værdsætter vi Uddannelsesalliancens arbejde. Vi påskønner kri-

tiske, reflekterende og ansvarsfulde unge, der kæmper for at sikre uddannelser med 

kvalitet. 

Tak for jeres indsats og vilje til fortsat at kæmpe mod nedskæringerne. 

Jeg vil bede Yasmin Davali om at komme op på scenen og modtage GL-prisen 2015 

på vegne af Uddannelsesalliancen.    

 

 

 


