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I folkeskolen er der mange, 
der ser på unge som nogle, 
der kan inkluderes eller 
ekskluderes, og så er man 
enten det ene eller det 
andet.

Ingen kan alt - alle kan noget - sammen kan vi det 
meste.
Den sætning, som er blevet brugt af mange igennem 
tiden, har jeg altid troet på. For vi er alle sammen 
forskellige, og vi kan alle sammen bidrage med for-
skellige ting. Og først når vi som samfund indser, at 
alle har noget at bidrage med, så tror jeg det lykkes 
at få alle til at føle ligeværd.

Hvorfor er ligeværd vigtigt? Det er det fordi, ligeværd 
er en af de følelser, som alle mennesker har ret til at 
føle. Ikke i alle livets gerninger. Men som menneske 
og i det at være en del af et forpligtende fællesskab 
har alle mennesker ret til at føle ligeværd. Ligesom 
alle har ret til at føle glæde. Ligesom alle har ret til 
at bidrage med det de kan. 

Og de ting er nok i virkeligheden meget nært be-
slægtet. Når man føler, at man har noget at bidrage 
med, så føler man ligeværd, og ligeværd giver glæ-
de. Derfor tror jeg også i høj grad, at vi skal udvide 
vores ide om, hvad mennesker kan bidrage med, så 
alle kan føle sig ligeværdige.

I dag har vi på mange måder et for indsnævret og 
ufleksibelt uddannelsessystem og arbejdsmarked. 
I folkeskolen er der mange der ser på unge som 
nogle, der kan inkluderes eller ekskluderes, og så 
er man enten det ene eller det andet. Men alle børn 
har jo brug for at blive mødt der, hvor de er. Efter 
folkeskolen har ungdomsuddannelserne håbløse 

muligheder for at hjælpe de unge, der kræver ekstra 
støtte, og selvom den særligt tilrettelagte uddan-
nelse er en fantastisk og unik dansk uddannelse, så 
stopper den efter en årrække og mange unge bliver 
efterladt, fordi vi ikke har et godt tilbud til dem. 

Det danske arbejdsmarked er slet ikke rummeligt 
nok, og bliver man ledig, så bliver man jaget rundt i 
et system, hvor man bliver prøvet på arbejdsevnen, 
i stedet for at få den støtte og det tilbud, der kan få 
en i gang. Man sætter ikke pris på de mange andre 
ting, som mennesker med lav arbejdsevne kan bi-
drage med. Jeg mener, der er brug for et langt mere 
rummeligt arbejdsmarked.

Langt de fleste mennesker vil gerne, hvis vi møder 
dem der hvor de er. For det giver dem en følelse af 
ligeværd. Og det fortjener alle mennesker. 
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