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Kære studenter og hf'ere. 
 
Det værste jeg ved er en egocentrisk og navlebeskuende generation af unge! 
Det bedste jeg ved er engagerede og sociale unge! 
 
Så er det sagt!  
Af mig, men også af jer selv, for det er temaet i debatten om jeres generation – en generation 
som i tidens fusionssprog kaldes fucked-up-generationen.  
 
Er I engagerede, eller mangler I ambitionen til at tage det samfundsmæssige ansvar og 
forandre verden til noget bedre?  
Vil I være jer selv nok? Eller vil I være sammen på en forpligtende måde? 
 
Synspunktet om det manglende engagement og ansvar blev formuleret af den 27-årige Morten 
Albæk i en kronik i Politiken i november. Hans analyse byggede på en OECD-undersøgelse, der 
viste, at danske gymnasielever er de unge i Europa, der ved mest om demokratiet, men 
engagerer sig mindst i det. 
  
Den fremvoksende individualisme og selvtilstrækkelighed betegner han som en tikkende 
bombe under demokratiet og det samfund vi kender med ordene: 
 
”Der, hvor det virkelig går galt og fucked-up, er, at vi godt ved, at demokratiet er skabt af 
personer og fællesskaber, der er gået på barrikaderne for bestemte sagers skyld. Og at 
demokratiets institutioner er dér, hvor forandringen kan foregå. Så hvis man vil forandre 
virkeligheden, må man investere sig selv i det. Men det gider vi ikke. I stedet har vi en lille 
million fællesskaber, der kun består af os selv” – citat slut. 
 
Filosoffen og teologen K.E. Løgstrup advarede for 30 år siden om noget tilsvarende. Han 
skrev: ”På en hævelse af levestandarden, der bestod i at bekæmpe fattigdom, kunne der 
dannes idealer. På en forhøjelse af levestandarden, der består i at tilfredsstille luksusbehov, 
kan der ikke dannes idealer, der kan bære en solidaritet i samfundet”. 
 
Hvis analysen er korrekt, så fører en sådan holdning i sidste ende til en opløsning af alle de 
fælles værdier, vi har skabt sammen. Vi bliver idealløse, og intet vil motivere os til at blive i 
fællesskabet, for det kan jo ikke tilbyde noget, vi ikke selv kan skabe. Faktisk bliver 
fællesskabet og den fælles historie en begrænsning, der fratager os muligheder, men det er vi 
ligeglade med, for tidens trendy holdning er at være sig selv nok, at sætte sig i centrum, at 
være cool. 
 
Netop ordet ”cool” bliver af sociologen Zygmunt Bauman brugt som et eksempel på tidens 
måde at forholde sig til samfundet og tilværelsen på. 
 
Hvem vil ikke gerne være ”cool”? – ungdomsbladenes reklamer bruger det: ”et cool look” ”cool 
man!”, og vi glemmer, at det at være cool betyder en flugt fra følelser, en flugt fra 
engagement.  
 
Det er det lette, det uforpligtende ikke-besiddende liv, der bliver normen. Det bliver 
Kierkegaards æstetiker der er målet, mens etikerens eftertænksomhed forkastes. I sidste 
instans fører det til opløsningen af vores kultur, fordi vi forkaster historien, vores fælles 
identitet, vores nationalitet.  
 



Denne holdning vil i sidste ende gøre os til eksterritoriale rejsende i en verden - uden fast 
adresse i livet bortset fra e-mailen og mobiltelefonens nummer, hvor hjemme, hedder home 
og er en tast på en computer, hvor den eneste sandhed om livet er vox-pop-
radioprogrammernes ”ring ind og sig din mening om hvad som helst”.  
 
”Men er det ikke netop globaliseringens ypperste mål?” Vi vil da ikke drikke Joly cola bare fordi 
den er dansk..” ”Skal vi ikke acceptere andre kulturer, være åbne, kunne bevæge os frit?” – 
sådan vil spørgsmål og argumenter til det måske lyde fra jer unge. 
 
Jo, I skal kunne bevæge jer frit, I skal blive en del af en åben verden og global verden, I skal 
skabe nyt, men I må ikke gøre det ureflekteret.  I må ikke gøre det bare fordi de andre også 
gør det, for så blive det hele - igen med tidens ord -  fucked-up. 
 
Jeres rejse ud i verden – og nu taler jeg ikke om den 6-måneders tur, I føler I har krav på, og 
hvor det eneste valg er, om I skal rejse med eller mod solen – jeres rejse ud i verden skal 
have en station i begge ender – man rejser fra noget, man ankommer til noget, og man skal 
altid have mulighed for en hjemrejse. 
 
Jeg startede min tale med at opstille modsætningen ”det værste og det bedste”. ”Det værste” 
må aldrig per automatik blive det, man forlader, og ”det bedste” aldrig per automatik dér man 
ender.  
 
Om en time forlader I skolen, om et år flytter I måske hjemmefra, om 3-4 år flytter I sammen 
– hver gang tager I noget med. I slæber rundt på en bagage, en portfolio med brugt og ubrugt 
– brugbart og ubrugeligt – det værste og det bedste. Det bliver I nødt til at forholde jer til, for 
det er en del af jer – en del af jeres liv her og nu og i fremtiden.  
Det er det I skal bruge, når I skal skabe jeres liv, jeres idealer, jeres værdier. 
 
Det kan godt være, at I er en forkælet generation, som alle lefler for – en generation hvis 
livsstil vi alle – selv os ældre – forsøger at efterligne og aldrig kritiserer, måske lige med 
undtagelse af jeres umådeholdne alkoholforbrug. (Det taler vi meget om, når vi deler en flaske 
rødvin…). 
 
I er den generation som erhvervslivet er panisk angst for at provokere, for I er jo den lille 
årgang, der engang skal forsørge alle os andre - eller sagt på en anden måde: forvalte min 
generations kapitalpensioner, så vi sorgløse kan spille golf i den 3. alder i et globalt 
ferieparadis med palmer nok og gitter om, så de fremmede ikke trænger sig utidigt på, hvor 
ventelisterne til hospital er minimale, og ingen lidelse for stor eller for lille til at blive 
behandlet. 
 
Men ved I hvad: Inde på mit kontor står en stor papkasse med 403 ansøgninger fra unge 
mennesker, der har taget en lang uddannelse og som gerne vil arbejde i gymnasiet. Der blev 
ansat 5, mens 398 fik afslag. Uddannelserne bliver forringet i kommuner og amter, 
nedprioriteringen af alt det, der skal skabe fremtiden er åbenbar for enhver. Nogen er ved at 
skabe et samfund med fokus alene på her-og-nu. Nogen er ved at tage fusen på jer. Og 
taberne det bliver i første omgang jer, for det bliver et samfund uden visioner om fremtiden – 
og derfor er taberne i sidste ende os alle sammen. 
 
Jeres, ungdommens virkelighed er en anden end den ”Chilis” reklamer fremstiller. I kommer 
ikke langt ved at være ”cool” – det bliver hårdt arbejde, for vi – jeg og min generation – sidder 
hårdt på magten, og vores horisont rækker ikke så langt som jeres.  
 
Den eneste måde, I kan komme til fadet på, er ved at give os et kvalificeret modspil, og nu er 
det I for brug for bagagen: En linie fra Johannes V. Jensens ”Kongens fald”:  



”Det er i al evighed sandt, at Danmark ligger mellem 2 blå have, grønt om sommeren, rustent 
om høsten og hvidt under vinterhimlen” - for at minde jer om, at I er danske. 
  
Eller en strofe fra Grundtvig: ”Og da har i rigdom vi drevet det vidt, når få har for meget og 
færre for lidt” - for at minde jer om en samfundsmodel, vi snart kun ser skyggerne af. Og fra 
den samme fædrelandssang må I gerne kassere linien ”Ved jorden at blive, det tjener os 
bedst”!  
 
Sådan skal I bruge jeres bagage. I skal finde det værste og det bedste – det der skal bygges 
på, og det der skal kasseres. Og jeg er helt tryg ved, at I kan finde det værste og det bedste, 
for vi skulle gerne her i skolen have gjort jer til ægte smagsdommere.  
 
Jeg ved godt, at ordet ”smagsdommer” politisk er blevet hængt ud som noget odiøst, men det 
kan kun være for at skjule den sandhed, at der er ”det bedste”, og at der er ”det værste”, for 
det allervigtigste er: Alt må ikke må ende med at være lige godt.  
 
Det kræver stillingtagen, det kræver engagement, det kræver jeg af jer, når I forlader min 
skole! 
 
”Det værste og det bedste” er også navnet på forfatteren Søren Ulrik Thomsens nyeste 
digtsamling. Her forsøger forfatteren at forholde sig tilværelsens mangfoldighed ved at finde 
de værdier, ved at vælge de ting, der gør livet umagen værd – og det skal være mine sidste 
ord til jer: 
 
”Det værste er at miste modet før en helt ny dag er begyndt”  
”Det værste er ikke den tid jeg har spildt med alle de idioter, 
men al den tid jeg har spildt på mig selv” 
 
”Det bedste er at jeg selv på de værste dage er nysgerrig efter i morgen” 
”At alting stadig kan ske er det bedste” – citat slut 
 
Det bedste er, at I nu er blevet studenter og hf’ere! 
  
Til lykke med jeres eksamen! 
	


