Dimissionstale 2019
Kære studenter
Året 2019 er året hvor I bliver studenter fra Stenhus Gymnasium. 449
fantastiske, kloge og skønne unge mennesker.
Året 2019 er også året, hvor ytringsfriheden blev udfordret og vores
demokrati sat under pres.
Ytringsfrihed det er almindelige menneskers ret til at deltage i debatten
om samfundets indretning og forholde sig kritisk til magthaverne.
I kampen mod enevælden kunne det være livsfarligt at bruge
ytringsfriheden til at kræve demokrati – politiet greb brutalt ind, anholdte
og fængslede. Sådan er det også i nogle lande i dag.
I dagens Danmark misbruges ytringsfrihed også til at håne andre
menneskers tro og værdier – og man kan få politibeskyttelse til at gøre
det.
Ytringsfrihed var en vigtig forudsætning for demokratiets opståen i
Europa og Danmark, og er uundværlig hvis demokratiet skal bevares. Men
det kræver, at ytringsfriheden ikke misbruges.
Derfor er det vigtigt at huske, at ytringsfrihed altid har været tæt koblet
til begrebet tolerance, altså respekten for andre mennesker og deres
holdninger.
I ved fra jeres eget liv og tiden her på Stenhus Gymnasium, hvor vigtig
tolerance og respekt for fællesskabet er.
Det er jo forudsætningen for, at fællesskaberne fungerer – og det gælder
både på det personlige og det helt overordnede samfundsmæssige plan.
Tolerance, gensidig respekt og en god omgangstone er erklærede værdier
her på Stenhus. Disse værdier er I helt tydeligt bærere af, og dem skal I
bringe med ud herfra og kæmpe for dem. Det er der absolut brug for.
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Kære studenter.
Kæmp for ytringsfriheden som et middel til hele tiden at udvikle vores
demokrati.
Kæmp for, at ytringsfriheden bruges med tolerance, gensidig respekt og
en god omgangstone.
Brug selv ytringsfriheden til at deltage aktivt i samfundsdebatten. Der er
brug for jeres stemme og jeres engagement i det danske demokrati.
Brug jeres stemme og engagement til at tvinge vores politikere til at
værne om demokratiet og menneskerettighederne.
Brug også jeres stemme og engagement til at tvinge vores politikere til at
tage de store spørgsmål op og tage ansvar for fremtiden.
Klima, miljø, uddannelse og alle de andre udfordringer, der kræver
langsigtede og fremsynede løsninger, skal løses i fællesskab – og nogle
gange i fællesskaber der er større end det danske.
Og det er udfordringer der ikke kan løses med kortsigtede og populistiske
svar. Her hjælper hverken vildsvinehegn ved grænsen, store løfter i
valgkampen, prøvevagt til studentereksamen eller tåbelige fraværsregler.
Hvorfor fylder det kortsigtede og populistiske så alligevel så meget i den
politiske debat?
I har set det mange gange på tv – det som alle politikere tilsyneladende
drømmer om.
Der er lavet et politisk forlig og truffet en populær beslutning. Nu stiller
alle politikerne op foran tv-kameraet med ministeren forrest. Der er en
benhård kamp blandt de øvrige politikere om at komme tættest muligt på
ministeren og tv-kameraet. Der er sikkert rigtig mange urene taklinger
udenfor kameraet.
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Det afgørende som politiker er nemlig at blive set og identificeret med
den populære beslutning – ikke om beslutningen løser de problemer, den
skal løse.
I har derimod ikke set det ret mange gange på tv – det som alle politikere
frygter. En politiker, der tvinges til helt uden forbehold at tage ansvaret
for noget, der ikke er populært, er en åbenlys besparelse eller ikke er en
succes.
Hvis noget ikke er populært, så får EU skylden.
Når der spares på uddannelse, så kaldes det noget andet omprioriteringsbidrag, justeringer eller effektiviseringsinitiativer. Det
gælder også besparelse nummer 12 på indkøb, som vi fik i år. Og
begrundelsen for det såkaldte effektiviseringsinitiativ var, at
managementkonsulentydelser er blevet billigere. Til lykke med det. Bare
ærgerligt at det ikke er noget, vi bruger.
Hvad så hvis noget ikke er en succes? Det sker åbenbart aldrig i dansk
politik – altså hvis man spørger de ansvarlige politikere.
Vores politikere er tilsyneladende blevet grebet af jagten på popularitet
og succes og har fortrængt, at vores demokrati bygger på, at I og vi som
oplyste borgere godt kan forstå og deltage aktivt i vigtige beslutninger om
vores fælles samfund.
Hvis vores politikere fortsætter med udelukkende at jagte popularitet og
succes, så er det farligt, for popularitet og succes er flygtigt og handler
altid om nuet, og aldrig om fremtiden.
Og frygten for ikke at have succes men fejle og miste popularitet blokerer
for alle store og langsigtede beslutninger.
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Kære studenter
Engager jer i den demokratiske debat og vis vores politikere, at I og vi er
oplyste borgere, der godt kan forstå og deltage aktivt i vigtige
beslutninger om vores samfund.
Fasthold vores politikere på at tage de store spørgsmål op og tage
ansvar for fremtiden - også efter valgkampen.
Gør det tydeligt, at vi har brug for politikere, der ikke har popularitet og
succes som mål, men vil anerkendes for deres ansvarlighed og mod til at
træffe de rigtige beslutninger.
Fortæl dem, hvad Albert Einstein har skrevet: ” Prøv ikke at blive en
mand med succes, prøv hellere at blive en mand af værdi.”
Når det gælder vores fælles fremtid, så er det ikke nok bare at kræve
noget af politikerne, for det handler ikke kun om politik.
Når det gælder vores fælles fremtid, så handler det også om de mange
små og store fællesskaber, I er en del af - og hvilken forskel I helt
personligt gør i jeres dagligdag.
Tolerance, gensidig respekt og en god omgangstone er erklærede værdier
her på Stenhus. Dem skal I bringe med ud herfra og kæmpe for dem. For I
vil også i jeres dagligdag møde intolerancen, den manglende respekt for
andre og en omgangstone, der absolut ikke er acceptabel. Og det vil
kræve noget af jer personligt at stå imod og sige fra. Men det er vigtigt, at
I tør, også når I står alene med det.
Skal vi bevare sammenhængskraften i det danske samfund, så skal den
også gro nedefra i alle de mange små og store fællesskaber. Og den skal
vokse både indenfor det enkelte fællesskab og mellem fællesskaberne, så
fællesskaberne ikke lukker sig om sig selv.
Fællesskaberne skal respektere hinanden – og her kan I helt personligt
gøre en forskel i jeres dagligdag ved at tage et ansvar.
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Kære studenter.
Mahatma Gandhi formulerer det således: ” Vær selv den forandring, du
ønsker i verden.”
Vær I også selv den forandring, I ønsker i verden.
Vær det i de mange små og store fællesskaber, I er en del af.
Vær det i jeres dagligdag, der hvor det bliver helt personligt og
krævende.
Hver gang I møder andre mennesker, holder I et kort øjeblik en del af
deres skæbne i jeres hænder – og kan gøre en forskel.
I skal nu til at træffe valg om uddannelse og karriere.
Det kan virke uoverskueligt i en verden under konstant forandring – og
det vil det sikkert også være for de fleste af jer.
Jeres uddannelse og karriere bliver helt sikkert ikke som at stige på et tog,
der kører på skinnerne den direkte vej frem til stationen. En rejse, hvor
det gælder om at komme hurtigst muligt frem og med så få stop som
muligt. Det er kun i Finansministeriet, man tænker på den måde.
Og heldigvis for det. Tænk hvis I her og nu skulle fastlægge hele jeres
videre rejse gennem livet. Tænk hvis det hele kun handlede om at komme
hurtigst muligt frem - og ikke om at I kunne nyde rejsen, stoppe op
undervejs eller ombestemme jer og rejse en anden vej. Husk ”Lykken er
ikke en station, man ankommer til, men en rejsemåde.”
På jeres videre rejse gennem livet handler det derfor om at vælge, hvilke
veje I vil gå, og at I undervejs er åbne overfor de muligheder, der viser sig.
Nyd rejsen og accepter, at der ikke er endegyldige mål.
Når I skal vælge, hvilke veje I vil gå, så hav mod til at træffe de
nødvendige valg, også når I ikke helt kan overskue konsekvenserne.
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Når I så har valgt, så arbejd helhjertet for at gøre det til et rigtigt valg. Og
får I brug for at vælge om - holde sabbatår, skifte studie eller job, så gør
det. For der findes ikke én rigtig vej; men der er mange veje, I undervejs
gør til jeres vej.
Kære studenter
Når I skal vælge uddannelse, så se ikke kun på jeres eksamensbevis og
derefter på listen over, hvilke studier jeres gennemsnit giver adgang til.
Vælg både med hovedet og hjertet.
Når I skal træffe jeres valg, så tænk over, hvem I gerne vil være, og
hvilken forskel I gerne vil gøre. Brug det som udgangspunkt for de
mange valg af uddannelse og karriere, som I skal træffe på jeres videre
vej.
Når I skal træffe valg om, hvilke veje I vil gå, og hvor I skal hen, så hav
mod til at træffe de nødvendige valg.
Som Søren Kierkegaard formulerer det: ” At vove er at miste fodfæstet
en kort stund. Ikke at vove er at miste sig selv.”
Det er jo ikke kun, når det gælder uddannelse og karriere, det handler om
at vælge, hvem I gerne vil være, og hvilken forskel I gerne vil gøre. Det er
jo det hele jeres liv handler om.
Derfor er det vigtigt, at I træffer disse valg med udgangspunkt I jer selv og
jeres grundlæggende holdninger og værdier. Lad jer ikke i jeres valg lede
af ønsket om at være populære og have succes.
I skal turde være jer selv.
Søren Kierkegaard har skrevet om det at være. ”Thi det store er ikke at
være dette eller hint, men at være sig selv, og dette kan hvert eneste
menneske, når han vil.”
I vil så også vide, at den anerkendelse I får, de venner I får, den kærlighed
I får – den er ægte. For I får den for at være den I virkelig er.
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Her er en lille fortælling om dette.
Danmarks nyeste Michelin restaurant hedder Alouette. Kokken Nick
Curtin´s højeste ønske var i mange år at få en Michelin stjerne. Når han
lavede sine menuer handlede det mere om at opnå en stjerne end om
gæsten, der skulle spise maden. Nick stræbte i den periode kun efter
succes, prestige og stor ydre anerkendelse. Men Michelinstjernen fik han
ikke. Så traf han et andet valg. Nu ville han i stedet finde sin egen vej og
ikke længere styre efter andres anerkendelse. Nick besluttede, hvem han
selv gerne ville være, og hvilken forskel han ville gøre – og hvad skete der
så? Han fik sin Michelin stjerne.
Kære studenter
Når I skal træffe de vigtige valg i jeres liv, så tag udgangspunkt i jer selv
og jeres grundlæggende holdninger og værdier - og tag udgangspunkt i,
hvem I gerne vil være, og hvilken forskel I gerne vil gøre.
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Kære studenter
I har taget en uddannelse, der er et fremragende udgangspunkt for jeres
videre rejse gennem livet.
Når I skal vælge på jeres videre vej, så lad jer lede af, hvem I gerne vil
være, og hvilken forskel I gerne vil gøre.
Prøv jer selv og livet af – vov noget med jeres liv, både når det gælder
jeres uddannelse, karriere og livet i almindelighed.
Hold fast i jeres grundlæggende holdninger og værdier, også når det er
besværligt og koster noget.
Vær selv den forandring, I ønsker i verden. Vær det i jeres dagligdag - i de
små og store fællesskaber, I er en del af. Vær det på det samfundsmæssige
plan, og inspirer vores politikere til at gøre det samme.
Der er brug for jeres stemme og jeres engagement i det danske demokrati.
Brug for det, for at få vores politikere til at værne om demokratiet og
menneskerettighederne. Brug for det, for at få vores politikere til at tage
ansvar for vores fælles fremtid
Så gå nu ud i verden og gør en forskel for jer selv, for andre og for
fællesskabet. Det ved jeg, I kan. I har kræfterne og evnerne til det – og det
forpligter.
Jeg vil slutte med at ønske jer alle sammen til lykke med eksamen – og
held og lykke til på jeres videre vej.
Og hermed dimitterer jeg jer som studenter fra Stenhus Gymnasium 2019.
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