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Invester i børn og unge  

Af Anne Ehrenreich, folketingskandidat for Venstre i Nordsjællands Storkreds 

 

Bekymrer du dig for fremtiden, må du bekymre dig for de unge. Hos dem ligger nøglen til det 

samfund, de selv på et tidspunkt skal overtage og have ansvar for at køre videre. De vil skulle 

skabe den vækst og udvikling, som er nødvendig for, at vi kan fastholde og udbygge vores 

velfærd og værdier.  

 

Vi andre har til opgave at sætte dem i stand hertil. Skal det lykkes, må vi satse mere på 

børnene og de unge. Langt mere end penge, bygninger og maskiner er de vores egentlige 

kapital og vigtigste råstof.  

 

Der er dem, der tror på nulvækst og et kolonihave-Danmark forskanset mod udenlandsk 

konkurrence og fremmede kulturer. For mig er det en utopi. Et isoleret Danmark er et fattigt 

Danmark. Uden åbenhed, konkurrenceevne, vækst og udvikling smuldrer selve forudsætningen 

for et fortsat højt velfærdsniveau med gode uddannelser, et sundhedsvæsen i topklasse, god 

ældrepleje m.v. Vi skal derfor sætte os mål om fortsat vækst og velstand, også når vi 

sammenligner os internationalt.  

 

Og hvordan når vi så dertil? Mit bud er en topuddannet befolkning på alle niveauer. Den skal 

levere den konstante nytænkning, der skal til for at opnå en ny, mere intelligent og grønnere 

vækst. Der er ingen tvivl om, at uddannelse, forskning og viden i stigende grad er blevet en 

global konkurrencefaktor.  

 

Det drejer sig om at styrke det, vi lever af, nemlig eksporten. Dygtige og veluddannede 

medarbejdere er afgørende for, at vi kan klare os i dagens globaliserede verden. Det handler 

om et højt uddannelsesniveau og uddannelser af høj kvalitet. Men det er ikke nok. Det er også 

nødvendigt at have evnen til at begå sig i den globale landsby, samarbejde med personer fra 

andre lande og kulturer og kunne leve i et flerkulturelt samfund.  

 

Danmarks investeringer i uddannelse er allerede blandt verdens højeste. Mange lande satser 

nu ligesom os benhårdt på uddannelse. Det gælder ikke kun de vesteuropæiske og 

nordamerikanske lande. Vi ser det nu også i mange fjernere lande som bl.a. Brasilien, Indien 

og Kina.  

 

Spørgsmålet er selvfølgelig ikke bare, om vi gør nok, men også om vi gør det rigtigt. Derfor 

har statsministeren stillet sig i spisen for et 360 graders eftersyn af folkeskolen, og Venstre har 

sat sig den målsætning, at danske skolebørn i 2020 skal være blandt de dygtigste til en række 

fag, bl.a. læsning, matematik, naturfag og engelsk.  

 

Vi kan heldigvis være meget stolte af den danske folkeskole af i dag. Eleverne er glade for at 

gå i skole, de er kreative, selvstændige og gode til at samarbejde. Og niveauet er forbedret 

væsentligt de senere år. Nu læser eleverne i 3. klasse ligeså godt som eleverne først gjorde i 

4. klasse i 2001. Så investeringerne under den nuværende regering har givet særdeles 

håndgribelige resultater på det faglige niveau. Der er også gennemført vigtige reformer inden 

for erhvervsuddannelserne, så de kan leve op til fremtidens krav.  

 

Vi bør imidlertid ikke standse ved højnelsen af det nationale uddannelsesniveau. Så kan vores 

børn og unge komme til at sakke agterud og blive overhalet af børn og unge fra andre lande 

med flere internationale kompetencer og erfaringer.   

 

Vi skal mere målrettet satse på at styrke internationaliseringen af hele vores 

uddannelsessystem. Det er også for nylig blevet anbefalet i en rapport fra det Råd som 

beskæftiger sig med internationalisering af uddannelserne. Det er særlig vigtigt, at unge tidligt 

lærer at begå sig i den globaliserede verden, får interkulturelle erfaringer og etablerer netværk 
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ude i verden. Det lyder ambitiøst, men det kan godt lade sig gøre. Det er centralt, at give dem 

den bedst mulige forståelse af verdenen omkring os og øje for at gribe chancer og muligheder 

derude. En vej hertil er at fremme samspillet med andre lande og folk gennem 

internationalisering af vores egen uddannelsessektor og gennem studieophold i udlandet. 

 

Det gøres der allerede en fin indsats for. Som resultat af globaliseringen er de danske 

uddannelsesinstitutioner blevet mere internationale. Der er således i dag mange internationale 

studerende, som vælger at studere i Danmark. Flest fra andre EU-lande. Og danske 

studerende møder således i dag på universiteterne og de øvrige uddannelsesinstitutioner langt 

flere jævnaldrende fra andre lande, end jeg gjorde, da jeg studerede. Det giver nyttige 

interkulturelle erfaringer og netværk, som kan bruges senere hen.  

 

Antallet af danske studerende, der tager på studie- og praktikophold i udlandet, er de seneste 

år steget, hvilket formentlig skyldes en større lyst blandt de unge til at rejse ud kombineret 

med nye og bedre støttemuligheder. Det har siden 2008 været muligt for alle danske 

studerende ved videregående uddannelser at søge om at få taxametertilskud med til at betale 

for studie- og undervisningsafgifter i udlandet. Taxametertilskuddet er det beløb, som danske 

uddannelsesinstitutioner får for at uddanne de studerende, og som de studerende efter 

ansøgning kan få med til udlandet som udlandsstipendium. For nogle studerende betyder 

udlandsstipendiet, at de ikke længere er afhængige af udvekslingsaftaler og legater for at 

kunne læse på universiteter udenfor Europa - i lande som Australien, USA og New Zealand.  

 

Det er vigtigt, at disse landevindinger fastholdes og udbygges, bl.a. i forbindelse med 

kommende reformer på uddannelsesområdet. Her tænker jeg særligt på SU-reformen, hvor 

jeg deler ønsket om, at få flere studerende hurtigere gennem studierne, uden at det bør gå ud 

over studier i udlandet og udlandspraktik. Det bør efter min mening gøres meriterende i den 

ny ordning og ikke straffes. 

 

Men internationaliseringen bør begynde allerede i folkeskolen. Og skolerne vil godt. De 

nuværende læseplaner tilgodeser ikke i tilstrækkelig grad den internationale dimension og 

sikrer dermed ikke, at eleverne får udviklet deres interkulturelle kompetencer. Indsatsen bør 

integreres endnu bedre i skoleforløbet.. En række skoler i Danmark har eksperimenteret på 

området og gjort sig nyttige erfaringer, som andre kan lære af. Det gælder bl.a. Rungsted 

Skole. 

 

Der er også fremkommet andre vigtige forslag som sigter på at styrke internationaliseringen, 

bl.a. at eleverne får styrket deres sprogfærdigheder, så de forlader grundskolen med mindst to 

funktionelle fremmedsprog. I en globaliseret verden er flersprogethed en væsentlig ressource 

for det enkelte menneske, for virksomhederne og for samfundet. Og det er derfor væsentligt, 

at flere fremmedsprog tilbydes på et tidligere tidspunkt i skoleforløbet.  

 

Vi må satse endnu mere på at styrke vores børn og unges kvalifikationer på det internationale 

område. Ansvaret er selvfølgelig ikke kun statens, men også forældrenes. Men samfundets 

investeringer er nødvendige, hvis vi som nation skal kunne klare os godt i den globale 

konkurrence.  Nogle vil muligvis mene, at jeg er for tidligt ude. Det er jeg ikke. Mange andre 

lande satser også meget på dette område i disse år. Hvis vi skal være blandt de førende lande, 

må vi være foregangsland netop på dette område. Vi har simpelt hen ikke råd til at lukke os 

inde eller nøle. Vi må fortsætte og intensivere internationaliseringen af vores skole- og 

uddannelsesinstitutioner. Det vil give os de nødvendige kompetencer, gøre os til en global 

vindernation og give os mindre grund til at bekymre os om fremtiden – såvel vores egen som 

vores børns.  

 


