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I midten af 00’erne var der ambition og vilje til at investere i
uddannelse. Vi er nødt til at gen nde gejsten herfra, hvis vi skal klare os
i den internationale konkurrence.
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DEBATINDLÆG 7. MAJ 2019 KL. 20.09

FV19

STEFAN HERMANN, BIRGITTE VEDERSØ M.FL.

Nu gør djævlepagten ondt på
Lars Løkke Rasmussen
FV19

LÆS ARTIKLEN SENERE

Kontroversiel
psykologiprofessor stiller op for
Stram Kurs - mens ny kandidat
melder sig ud

FOR ABONNENTER

I en ikke så fjern fortid – for 13 år siden – lancerede regeringen sin
globaliseringsstrategi med undertitlen ’Fremgang, fornyelse og tryghed’. Den
skulle ruste Danmark til den konkurrence, der lurede uden for landets
grænser fra hastigt voksende nye økonomier som Kina, Brasilien, Indien og
Rusland.
Svaret på globaliseringens
udfordringer var en række ambitiøse
mål for blandt andet forskning og
uddannelse. Kort sagt: en
koordineret indsats for at gøre den
danske befolkning
konkurrencedygtig ved at gøre den
klogere.
Der var ikke blot tale om tomme
floskler. Ambitionen blev fulgt til
dørs med massive investeringer i
uddannelse og forskning.

FV19

Afsendere af indlægget:
Stefan Herman, formand Danske
Professionshøjskoler,
Birgitte Vedersø, formand Danske
Gymnasier,
Ole Heinager, formand Danske
Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne,
Karsten Suhr, formand for Danmarks
Private Skoler - grundskoler og
gymnasier,
Vis
mere Danske
Anders Bjarklev,
formand
Universiteter,

Siden kom som bekendt en finanskrise, der kastede lange skygger over
ambitionerne om at uddanne os til fortsat velstand og flyttede politikernes
fokus til andre dagsordener.
Nu er vi imidlertid ved at ryste finanskrisens eftervirkninger ud af systemet,
og tilbage står en verden, der har taget et digitalt kvantespring, som har byttet
rundt på det gammelkendte styrkeforhold mellem nationerne. Lande, som vi
førhen tænkte skulle udføre vores manuelle arbejde i mange generationer
frem, er nu mulige leverandører af højtekniske løsninger.

Annonce

De samme lande er stærkt på vej inden for områder som f.eks. design,
arkitektur og ingeniørarbejde.
Konkurrencen landene imellem er blevet hårdere, end den nogensinde før har
været, og der er en voksende tendens til protektionisme. Toldmure og andre
handelsforhindringer skyder op, og de enkelte lande forsøger i stigende grad
at beskytte det, de har, og det, de kan.

Vi kan ikke gøre det alene. Der skal sættes
retning og vilje bag vores indsats fra det
samfund, som har så stærkt behov for at
være foran på viden
https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art7172820/Politikerne-må-tage-uddannelsesbesparelser-af-bordet
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Danmark er et lille land – uden særlig mange mineraler eller råstoffer, uden en
stor produktion og uden ret mange virksomheder, der er store nok til at klare
sig i den internationale konkurrence. Den får i stadig større grad karakter af
en giganternes kamp mellem sværvægtere som Apple, Amazon og kinesiske
nykommere som Alibaba Group og Baidu, der specialiserer sig i kunstig
intelligens.
Samtidig står vi over for udfordringer af meget forskellig karakter inden for
landets grænser. Der bliver færre unge og flere ældre og børn – altså flere
borgere, vi skal tage hånd om, og færre til at gøre det. Fake news og generel
opdeling af samfundet læner sig tungt op ad vores demokrati og skubber til
sammenhængskraften.
Alt sammen udfordringer, som kræver, at vi ikke alene bliver dygtigere, men
også mere oplyste, for vi kan ikke klare det hele ved at løbe hurtigere og
hurtigere. Igen – som så ofte før – er svaret på de udfordringer, vi som nation
står over for: uddannelse, uddannelse og mere uddannelse – samt en god
portion forskning og innovation.
Læs også: Uddannelsesforsker: Uddannelsesverdenen er helt
forvandlet – nu melder tømmermændene sig
Danskerne skal ikke blot være klogere, end de er i andre lande. Vi skal også
være dygtigere. Vi skal skabe ideerne, udvikle dem og producere dem. Det
kræver, at vi både styrker befolkningen bogligt, fagligt og på tværs af
fagområderne.
Vi skal blive bedre til sprog, til innovation, til digitalisering og
teknologihåndtering, men også til kulturforståelse, så vi står stærkere, når vi
handler med andre uden for landets grænser. Og så vi bedre kan forstå os selv
og den verden, vi lever i.
Artiklen fortsætter efter annoncen

EMIRATES A380 TIL SPÆNDENDE
ONER FRA DKK 3.749
Annonce

Vores sundhedssektor vil blive mødt med krav om at kunne håndtere mere og
mere krævende opgaver, fordi efterspørgslen efter avancerede
sundhedsydelser vil vokse, og ligesådan vil det gå for mange andre sektorer.
Det betyder, at der skal stilles større krav til vores undervisere og til dem, der
uddanner vores undervisere, så vi hele tiden sikrer, at vi bliver endnu bedre til
at få det ypperste frem i vores elever og studerende.
Men for at det kan lykkes, er det nødvendigt at investere i uddannelse og at se
uddannelse som den investering i fremtiden, det vitterlig er. Kravene til de
unge – og til arbejdsstyrken som helhed – vil nemlig fortsat forandre sig i de
kommende år.
https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art7172820/Politikerne-må-tage-uddannelsesbesparelser-af-bordet
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Det er ikke bare velstand og evnen til at konkurrere med udlandet, der står på
spil. Hvis velfærden i morgen ikke skal være ringere end velfærden i dag, skal
vi være i stand til at følge med vores omverden. Hvis vi taber i konkurrencen,
mister vi også evnen til at tage hånd om vores børn, deres opvækst og
uddannelse, vores ældre, vores syge.
ANNONCØRBETALT INDHOLD FRA TIVOLI

Preben Uglebjerg lokkede verdens største divaer til
København
Læs mere

Læs også: Uddannelse: Regeringens politik ensretter og ødelægger
internationaliseringen på universiteterne
Og hvis vi ikke prioriterer dagtilbud, skole, sundhed og socialt arbejde, mister
vi ikke alene konkurrencekraft, men udhuler velfærd, demokrati og
sammenhængskraft.
Derfor skal vi give vores børn og unge en solid og sammenhængende
basisuddannelse, hvor grundskole, ungdomsuddannelse og videregående
uddannelse og forskning trækker i samme retning, bygger oven på hinanden
og sikrer, at det hele hænger sammen og gensidigt støtter hinanden.
Men vi skal også sikre os, at adgangen til videreuddannelse livet igennem er
ukompliceret, så vi løbende kan tilpasse os og forandre den virkelighed, der i
øjeblikket forandrer sig så hurtigt, at det er vanskeligt at forudsige, hvad det
er, der er behov for bare få år frem i tiden.

Vi har som uddannelser et selvstændigt ansvar for at sikre, at vi kan levere den
kvalitet og det indhold, der er behov for. Hvis ikke vi gør vores del af arbejdet
godt nok, hjælper ingen gode strategier – og det ansvar er vi os helt bevidst
om. Men vi kan ikke gøre det alene.
Der skal sættes retning og vilje bag
Opret en pro l, og få fri
vores indsats fra det samfund, som
adgang til Politiken under
hele valgkampen
har så stærkt behov for at være foran
Få adgang nu
på viden. Der er med andre ord behov
for en opdateret version af
globaliseringsstrategien, og den vil vi opfordre politikerne til at lancere.
Har vi råd til at lade være?
2 KOMMENTARER
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GIV ARTIKLEN I GAVE
Som Politiken-abonnent kan du ubegrænset dele artikler med
dine venner og familie.
REDAKTIONEN ANBEFALER

Uddannelsesforsker:
Uddannelsesverdenen er helt
forvandlet – nu melder
tømmermændene sig
DEBATINDLÆG

LÆS MERE:
Formand for Akademikerne afviser kritik: Det er godt at investere
i lange akademiske uddannelser
2. maj
DEBATINDLÆG

Uddannelse: Regeringens politik ensretter og ødelægger
internationaliseringen på universiteterne
19. februar
KRONIKEN

Læs mere
Boligsøgende:
Grådige sælgere
gør det svært
for almindelige
mennesker at
købe en
andelsbolig

Viggo Fischer:
Lad os nu få en
SV-regering
DEBATINDLÆG

EU-Parlamentet
fortjener
opmærksomhe
d – også mellem
valgene

David Trads: Sig
nej til Rasmus
Paludans
fascisme
DEBATINDLÆG

DEBATINDLÆG

DEBATINDLÆG

FV 19

Førstegangsvæl
ger: Mit største
ønske er en
radikal
ændring i

Frank Aaen om
vilde
cheﬂønninger:
En chef skal
ikke tjene 200

Kaare Dybvad:
Socialdemokrat
isk
kulturpolitik
skal omfatte
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Kristian Jensen
svarer igen:
Foreninger bør
læse op på den
grønne lektie
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måden, der
bliver
diskuteret
politik på

gange mere end
en ansat
DEBATINDLÆG

DEBATINDLÆG

2

SENESTE NYT

Nu gør djævlepagten ondt
på Lars Løkke Rasmussen

Danske Spil overtager
spillehjemmeside fra Tivoli

FV19

24 MINUTTER SIDEN

Mimi Jakobsen vil
anmelde Paludan for at
kalde hende »nazisvin« på
tv
FV19

3

Kontroversiel
psykologiprofessor stiller
op for Stram Kurs - mens
ny kandidat melder sig ud
FV19

4

Pia Olsen Dyhr: SF stiller to
ultimative krav til Mette
Frederiksen
FV19

5

DEBATINDLÆG

DEBATINDLÆG

MEST LÆSTE

1

ﬁnkulturen og
række ud til den
bredere
befolkning

Boligsøgende: Grådige
sælgere gør det svært for
almindelige mennesker at
købe en andelsbolig

Sådan bliver tre voksne per stue
til to, ja nogle gange én på
daginstitutionen Louisegården
36 MINUTTER SIDEN

FOR ABONNENTER
Mimi Jakobsen vil anmelde
Paludan for at kalde hende
»nazisvin« på tv
FV19

Hvordan dælen har den
norske måde at bruge ’uanset’
på fundet vej til dansk?

Pompeo blev kaldt hjem inden
Grønlands-besøg
58 MINUTTER SIDEN

Forsker lancerer
rejsehjælpsguide: Her er
opskriften på at genetablere
glæden ved at rejse langsomt
1 TIME SIDEN

Tre stormagter er på jagt efter
penge, magt og sikkerhed højt
mod nord

KULTUR

Syv svenske børn er hentet ud
af berygtet IS-lejr
INTERNATIONALT

Danske muslimer efter
partilederrunder: Det, der
foregår, er mobning på
storskærm. Man udstiller en
hel befolkningsgruppe
FV19

1 TIME SIDEN

Boligsøgende: Grådige sælgere
gør det svært for almindelige
mennesker at købe en
andelsbolig

DEBATINDLÆG

DEBATINDLÆG

For abonnenter
UGE NS ORD

Mød Klaus
Handsome:
»Nogle gange
kan jeg være

Hvordan dælen
har den norske
måde at bruge
’uanset’ på

Politiken
Historie: Levende
begravet:
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heldig, at der
lige er tre job i
rap, og så kan
det være, jeg
har 10.000 i
lommen. Men
så skylder jeg
noget af det
væk«

fundet vej til
dansk?

Sønderjyder i
krig

bakterieafvisende sengetøj
til børn

KULTUR

Køb her
Pluspris 552 kr.
Pris uden abonnement 649 kr.

KULTUR

Podcasts
DU LYTTER TIL POLITIKEN

Venezuela – to
mænds kamp om et
korrupt militær

24:18

I Venezuela er der i øjeblikket to
mænd, der begge kalder sig landets
leder. Socialisten Maduro, som blev
præsident i 2013. Og
oppositions guren Guaidó, som
udråbte sig selv til præsident i januar.
Lige nu foregår der en
udmattelseskamp mellem de to om
landet og især militæret, mens vrede
venezuelanere går på gaden. Hør om
krisen i dagens afsnit.

DU LYTTER TIL POLITIKEN

DU LYTTER TIL POLITIKEN

ender

Vinci

Hør podc

500 år efte
25:20

23:50

Så kom det. 5. juni skal danskere til
valg – på selveste Grundlovsdag. Hvad
er det for en valgkamp, vi nu be nder
os i? Hvordan vil de politiske partier
vinde vores stemmer? Og hvem
vinder?

Han har malet verdens mest berømte
maleri, han dissekerede lig og løste
anatomiske gåder. Han udtænkte
op ndelser som helikopteren,
dykkerdragten og bilen, 100 år før de
så dagens lys. Hvordan blev Leonardo
da Vinci, en lille, italiensk dreng, en af
verdens mest berømte mennesker?

Forsiden

SENESTE NYT
Danske Spil overtager
spillehjemmeside fra Tivoli
24 MINUTTER SIDEN

Sådan bliver tre voksne per stue
til to, ja nogle gange én på
https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art7172820/Politikerne-må-tage-uddannelsesbesparelser-af-bordet

7/11

9.5.2019

Formænd i uddannelsesverdenen: Politikerne må tage uddannelsesbesparelser af bordet - politiken.dk

daginstitutionen Louisegården

Lasse Schöne:
Forfærdeligt at
tabe i sidste
sekund

36 MINUTTER SIDEN

Pompeo blev kaldt hjem inden
Grønlands-besøg
58 MINUTTER SIDEN

FODBOLD

Fra Johnny Hansen til
Daniel Agger:
Christian Eriksen er
første danske ﬁnalist
i 12 år
SPORT

Christian Eriksen har
ondt af Ajax efter en
skør kamp
SPORT

Forsker lancerer
rejsehjælpsguide: Her er
opskriften på at genetablere
glæden ved at rejse langsomt
1 TIME SIDEN
FV 19

Sådan bliver tre
voksne per stue til to,
ja nogle gange én på
daginstitutionen
Louisegården
DANMARK

LÆS SENERE

FOR ABONNENTER

Pia Olsen Dyhr: SF
stiller to ultimative
krav til Mette
Frederiksen
FV19

Altid
provokerende
instruktør er
tilbage og
whitefacer syv
sydafrikanske
skuespillere på
københavnsk
teater

LÆS SENERE

Socialdemokratiet »afviser ingenting«
efter ultimative krav fra SF-leder Pia
Olsen Dyhr
DANMARK

LÆS SENERE

FOR ABONNENTER

Tre stormagter er på jagt efter
penge, magt og sikkerhed højt
mod nord
1 TIME SIDEN

»Spurs leverede det største
comeback siden tirsdag aften«
1 TIME SIDEN

Pokémonfans bliver trollet på
YouTube
1 TIME SIDEN

Socialdemokratiet »afviser
ingenting« efter ultimative krav
fra SF-leder Pia Olsen Dyhr
2 TIMER SIDEN

ATS: Partiledere kæmper om at
have den grønneste proﬁl
2 TIMER SIDEN

Tidligere chefjurist i Danske
Bank sigtes i hvidvask-sag
2 TIMER SIDEN

KULTUR

Forsker
lancerer
rejsehjælpsguid
e: Her er
opskriften på at
genetablere
glæden ved at
rejse langsomt

Den kolde krig er
tilbage i Arktis: »Det
er en ret vild
udvikling, som USA
nu har sat i gang«
INTERNATIONALT

LÆS SENERE

FOR ABONNENTER

Tre stormagter er på jagt efter penge,
magt og sikkerhed højt mod nord
INTERNATIONALT

LÆS SENERE

FOR ABONNENTER
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REJSER

SPORTSDØGNET

»Spurs leverede
det største
comeback
siden tirsdag
aften«
SPORT

CYKE LTRAFIK

Tallene er tydelige:
Rygterne om cyklister
som lovløse banditter
er stærkt overdrevne
En storskala-undersøgelse viser, at lidt under fem
procent af cyklisterne overtræder færdselsloven.
DANMARK

LÆS SENERE

FOR ABONNENTER

Marts blev
værste måned
for dansk
vareeksport i
otte år
ØKONOMI

Tidligere chefjurist i
Danske Bank sigtes i
hvidvask-sag
VIRKSOMHEDER

LÆS SENERE

Danske Banks tidligere topchef sigtes
for hvidvask
VIRKSOMHEDER

LÆS SENERE

Vinderen står til at
ende som taber ved
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valget i Thailand
Valgresultatet er først blevet offentliggjort over
seks uger efter, at vælgerne afgav deres stemmer,
og det fyger nu med beskyldninger om fusk.
INTERNATIONALT

LÆS SENERE

FOR ABONNENTER

FV 19

Overblik: Her er
partiledernes
kampform
Politikens politiske kommentator, Kristian
Madsen, har set nærmere på de 13
partiledere og vurderer her deres
kampform efter den længste valgperiode i
danmarkshistorien.
FV19
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