Det er på sin plads
at diskutere en særlig STU-ydelse

I anledning af sin udnævnelse til kulturminister, og som følge deraf tilbagetræden
som formand for Ligeværd, har Ligeværd bedt Marianne Jelved give hendes bud
de store udfordringer i 2013.
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Held og lykke til alle vores unge i Ligeværd. Hold sammen og hjælp hinanden.

Ligeværd februar 2013
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