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Den lyse tids nyudsprungne studenter og andre unge, som netop har taget en afsluttende 
eksamen, spreder glæde og fremtidstro. Eksamenen åbner nye muligheder. Et nyt kapitel i 
livet skal i gang. Min opfordring til jer skal være: Rejs, flyt jer, men stå fast. 
 
Rejs ud! Tilbring noget tid i udlandet og ikke bare en uge på en sandstrand. Gør det som led i 
jeres studier, tag et arbejde eller på anden vis. For i en globaliseret verden er jeres og 
Danmarks fremtid tæt vævet sammen med udviklingen derude. Finanskrisen har vist det på 
negativsiden. Men hvis vi tænker efter er det især positive påvirkninger og teknologier, vi 
modtager udefra. Vi må rejse ud for at blive klogere på, hvordan vi kan få mest muligt ud af 
samspillet med andre lande og folk. 
 
Så flyt jer! I de kommende årtier skal også I bære ansvaret for at fastholde og øge vores 
velstand. Det kræver nytænkning og omstillingsparathed at skabe ny, grønnere og smartere 
vækst samt at styrke det, vi reelt lever af, nemlig eksporten. For at kunne gøre det må vi have 
blik for mulighederne og udfordringerne. Det kræver åbenhed og tolerance – villighed til at 
tænke nyt og til at acceptere andres synsvinkler. 
 
Og stå fast! Som danskere er vi nødt til at være åbne. Vi har heldigvis en lang tradition for at 
rejse ud, for at handle og samarbejde med meget anderledes folk og lande. Som unge tog min 
generation på interrail og oplevede Europa før og efter murens fald. Længe før os tog 
håndværkerne på valsen. Nu er det jeres tur til at vende hjem fyldt med nye erfaringer og 
viden. I er vores globale frontløbere. Derude vil I forstå, at Danmark ikke kun modtager, men 
også har meget at tilbyde den øvrige verden. Og at der står respekt herom. Jeres uddannelse 
har bragt jer ikke bare viden, men også de danske værdier og holdninger, der er grundstenen i 
vores demokrati og velfærdssamfund. Dem har vi ikke tradition for at handle med. 
 


