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Indledning af Knud Holt Nielsen

”Når DGS kræver god og gratis uddannelse til alle, er det både ud fra en overbevisning 
om, at uddannelse er til for at udvikle den kritiske dannelse hos den enkelte og skabe en 
samfundsborger, der er klar til at tage del i det demokratiske liv. Vi mener uddannelse 
har en værdi i sig selv, og er til for den enkelte, samtidig med at et godt uddannelses-
system er nødvendigt for i fremtiden at have en veluddannet arbejdsstyrke til gavn for 
velfærdssamfundet. Uddannelse har udviklet sig fra at være et privilegium for de få til at 
være betragtet som en rettighed, og man vil gerne have alle til at uddanne sig. Uddannel-
sessystemets indretning skal følge med i denne udvikling. Uddannelsessystemet skal gå 
forrest i bekæmpelsen af den sociale arv samt miljømæssige negative konsekvenser, da 
uddannelse er det mest effektive middel til dette. De sociale og økonomiske barrierer er i 
dag den største hindring for et uddannelsessystem uden ulighed. Vi vil have uddannelse 
indrettet for alle elevtyper. Derved sikrer uddannelsen også et brud med den negative 
sociale arv og de negative miljømæssige konsekvenser, så der skabes lige muligheder for 
alle.”

Sådan lyder det blandt andet i det principprogram, som blev vedtaget på landsmødet i 
Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS) i 2013. Meningen er ganske klar, om-
end formuleringerne er lidt knudrede, hvilket understreger, at nok samler DGS oftest 
nogle meget engagerede og velbegavede unge, men tit skriver de ikke desto mindre som 
en brækket arm. Det gjorde de såmænd også i 1981, hvor DGS vedtog et program for deres 
arbejde. Her slog de daværende gymnasieelever blandt andet fast, at:
”Alle samfundets medlemmer skal sikres en uddannelse, der giver dem lige muligheder 
for erhvervsvalg og dermed videre uddannelse, uanset økonomisk, social, kulturel og ge-
ografisk baggrund.”

Selv om der er mere end 30 år mellem de to programmer, er der en forbavsende grad 
af kontinuitet, når man læser dem. Begge pointerer betydningen af uddannelse som et 
værktøj for frigørelse og demokratisk dannelse af den enkelte. Modstand mod social 
ulighed i uddannelsessystemet og krav om større reel chancelighed gennem bedre øko-
nomiske og sociale forhold for unge under uddannelse står centralt. Der bliver slået på 
nødvendigheden af modernisering af undervisningsformerne og centralt står elevernes 
krav om større demokratisk medbestemmelse på de institutioner og de vilkår, de er un-
derlagt. Det har da også mere eller mindre været de gennemgående krav igennem de fem 
årtier, som DGS har eksisteret. Der er selvfølgelig også forskelle. I 1981 var brugerbeta-
ling f.eks. ikke et tema, mens modstanden mod den voksende brugerbetaling i 2013 står 
som et afgørende krav. 
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”Den store brugerbetaling, der ses i gymnasiet i dag, skaber store økonomiske barrierer 
og sociale skel. DGS vil et gymnasium uden brugerbetaling. Brugerbetaling vanskeliggør 
for elever fra socialt svagt stillede familier at gennemføre gymnasiet, fordi de er nødt til 
at arbejde sig ud af det økonomiske problem, hvilket gør, at de ikke kan holde samme 
koncentration på lektier og hjemmeopgaver, som andre elever kan.”

Gymnasiet har igennem de sidste 50 år udviklet sig fra en eliteuddannelse for en meget 
beskeden del af samfundets unge til en masseuddannelse. Der er sket voldsomme foran-
dringer i form af gentagne reformer, og hvor gymnasiet engang var en gratis institution 
for de få, er det i dag blevet en forholdsvis dyr institution for de mange. Det er en velkendt 
tese fra bevægelsesforskningen, at borgere ikke deltager i græsrodsaktiviteter fordi de er 
politiske, men at de bliver politiske af at deltage i græsrodsaktiviteter. Alene af den grund 
fortjener DGS et nærmere eftersyn.

Igennem de sidste 50 år har DGS været gymnasieelevernes stemme. Organisationen har 
både indenfor og udenfor parlamentet højlydt krævet forandringer og forbedringer for 
eleverne. Gader og stræder i store og mindre byer har været fulde af demonstrerende ele-
ver og forhold indenfor uddannelsessystemet har i lange perioder været en hovedkilde 
til unges demokratiske protestaktiviteter i Danmark. Sammenligner man med de øvri-
ge nordiske lande igennem de sidste 50 år, så har protestaktiviteterne blandt de danske 
unge under uddannelse været langt mere omfattende end i vores nabolande, og set over 
tid har gymnasieeleverne været de allermest ”krigeriske”. Og det har ikke ændret sig. I en 
tid hvor det ellers er normen i medierne at beskylde de unge for at være dovne, apolitiske 
hedonister, der ikke tager del i demokratiet. 

I perioden efter 1960 har der været tale om mange forskellige protestformer, som er ble-
vet benyttet af de forskellige grupper af unge under uddannelse: Elevstrejker, hvor elever 
kollektivt har forladt undervisningen, har for eksempel været en populær aktionsform 
blandt skoleelever og gymnasieelever, mens besættelser af universitetsinstitutter med 
nedlæggelse af undervisningen har været anvendt af de studerende. Bosættelser, hvor 
elever flytter ind på skolen mens undervisningen fortsætter, har været benyttet af gym-
nasieelever, og faglige blokader har været benyttet af lærlingene. Dertil kommer brugen 
af symbolske aktioner i form af happenings, ministeriebesættelser, spis billigt-aktioner 
og lignende. Det kan være vanskelligt at måle og sammenligne omfanget og udbredelsen 
af de forskellige uddannelsesprotester i perioden, men alle uden undtagelse har imidler-
tid benyttet sig af demonstrationer som aktionsform, og demonstrationer har indgået 
i næsten alle aktionsdage og protestkampagner, og anslåede deltagerantal er ofte refe-
reret i dagspressen. Derfor kan man med udgangspunkt i demonstrationsdeltagelsen 
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tegne et billede af protesternes omfang og udvikling. Gør man det, så kan man faktisk 
iagttage, at der de sidste 15 år har været omfattende elevprotestaktiviteter i et omfang 
som 1980’erne – og langt mere omfattende end under studenteroprøret sidst i 1960’erne. 
For at forstå en størrelse som DGS i dag er det imidlertid nødvendigt at danne sig et bil-
lede af, hvordan organisationen har udviklet sig igennem de sidste 50 år, og i forhold til 
de bredere strømninger DGS også er en del af. At fortælle historien om DGS bliver der-
for også at fortælle historien om udviklingen af den danske uddannelsespolitik og den 
bredere elev- og studenterbevægelse i Danmark, altså som en del af en mere omfattende 
fortælling om unges kamp for egne interesser og for myndiggørelse og endda frigørelse i 
Danmark. Sigtet med denne bog er at trække både de lange linjer såvel som at bringe de 
små fortællinger fra dem, der var en del af det hele igennem fem årtier med mobiliserin-
ger og kriser, moderniseringer og tilbageslag.





1960erne
En ny bevægelse opstår
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Elever og studerende i fælles demonstration i 1969
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Indledning af Knud Holt Nielsen

Den danske elev- og studenterbevægelse, som vi kender den i dag, opstår i løbet af 
1960’erne. Hvor der i 1960 reelt kun eksisterede to landsdækkende organisationer for 
unge under uddannelse i form af Danske Studerendes Fællesråd (DSF) og Seminarie-
elevernes Landsråd, så var der blot ti senere landsdækkende organisationer inden for 
alle uddannelsesområder - for skoleelever, gymnasieelever, kursister, pædagogstude-
rende, lærerstuderende, universitetsstuderende osv.  De nye organisationer havde nogle 
fælles træk: De voksede frem nedefra, uafhængigt af de politiske partier og de politiske 
ungdomsforbund, der havde egne studenterorganisationer, og som indtil 1950’erne i vid 
udstrækning havde fungeret som talerør for de unge. De nye elev- og studenterorganisa-
tioner satte de unges særlige interesser knyttet til deres livssituation som uddannelses-
søgende i centrum, og så var de alle baseret på lokale råd bestående af elever eller stude-
rende på de enkelte uddannelsesinstitutioner.

Der havde igennem 1950’erne været en stigende tendens til at elever på skoler og gym-
nasier dannede lokale elevråd, der kunne repræsentere elevernes interesser overfor 
skoleledelserne. Det nye var, at disse lokale råd nu blev samlet i selvstændige landsor-
ganisationer, der skulle tale de unges sag over for beslutningstagerne og offentligheden. 
DGS blev stiftet som landsdækkende organisation for gymnasieelevernes elevråd den 
25. april 1965 på et møde på Odense Katedralskole. I starten var navnet da også Danske 
Gymnasieelevråds Sammenslutning (DGS).

DGS kom til at omfatte elevråd på 78 gymnasier, og de umiddelbare hovedkrav var med-
bestemmelse i form af anerkendelse af elevrådene og indførelse af transportgodtgørelse 
for at skabe større geografisk og social lighed. Begge dele lykkedes for DGS i løbet af få år. 
De nye organisationer var oprindeligt tænkt som helt traditionelle interesseorganisatio-
ner. Den første formålsparagraf for DGS, vedtaget på det stiftende møde, lød:

”FORMÅL:
1. At opdrage den danske skoleungdom til demokrati i virke og tankegang
2. At støtte eksisterende og være behjælpelig med oprettelsen af nye elevråd
3. At orientere om elevrådenes arbejde gennem information
4. At etablere og udbygge samarbejdet mellem DGS og de danske myndigheder og andre 

organisationer for herigennem af løse problemer, der er fælles for skolerne.
5. 5. At skabe kontakt og fremme samarbejdet mellem landets elevråd.”

DGS understregede ligefrem i sit første brev til gymnasierne, at man ikke havde dannet 
en ”fagforening” for gymnasieelever, ”men en serviceorganisation, der vil fremelske et 
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for alle parter positivt skoledemokrati.” 

Gymnasieeleverne pegede på den svenske elevorganisation SECO som hovedinspiratio-
nen for deres nye organisation, og dét i en grad så landsmøderne i DGS i de første år hed 
”elevrigsdage” i lighed med svenskernes. Fælles for de nye organisationer var, at de var 
baseret på de nydannede lokale elevråd, og målet var at støtte disse. Fra starten var det 
vigtigste fælles krav medbestemmelse. Lokalt og landsdækkende appellerede man om 
indflydelse på uddannelsesplanlægningen. Midlerne til opnåelse af dette var vedtagel-
se af beherskede resolutioner og møder med politikere og embedsmænd. Fra 1965 blev 
elev- og studenterorganisationerne samlet i De Uddannelsessøgendes Samarbejdsud-
valg (DUS), der i starten blot fungerede som et fælles kontaktudvalg for organisationer-
ne og blandt andet sørgede for at udpege repræsentanter til rådgivende statslige udvalg.

Fra slutningen af 1960’erne blev større social lighed i uddannelsessystemet et stadig 
mere væsentligt tema for de nye organisationers arbejde. Dels i form af krav om bedre 
økonomisk støtte til de uddannelsessøgende, dels markeret ved kravet om enhedsskolen, 
der efterhånden blev det fælles hovedkrav for uddannelsesorganisationerne. I 1970 be-
sluttede DGS’ landsmøde således, at målet var etableringen af den 12-årige enhedsskole, 
hvilket DSF også havde vedtaget i 1969. Sideløbende krævede de nye elev- og studenter-
organisationer også modernisering af uddannelserne i form af nye undervisningsformer, 
og mere samfundsrelevant undervisning. DGS og den øvrige elev- og studenterbevægel-
se opstod og udviklede sig i et uddannelsessystem præget af hastig udbygning. I 1959 ud-
gjorde andelen af unge, der forlod skolen efter 7. klasse, eksempelvis 53,1 procent. Blot 
10 år senere var tallet dalet til 6,7 procent. Samtidig skete der en række grundlæggende 
strukturelle og indholdsmæssige ændringer af hele uddannelsessystemet. De uddannel-
sessøgendes baggrund og opvækstvilkår forandrede sig markant. Fra 1960 til 1980 steg 
antallet af unge i gymnasiet og på videregående uddannelser således enormt, og andelen 
af unge på en ungdomsårgang, der havde studentereksamen eller lignende, blev næsten 
firedoblet i perioden.

Socialdemokratiet spillede sammen med De Radikale en hovedrolle for udviklingen af 
uddannelsespolitikken. De centrale ideologiske begreber var lighed og demokratisering 
- både i forhold til uddannelsessystemets rammer og undervisningens indhold. Samti-
dig skal man dog være opmærksom på, at udbygningen og reformerne i allerhøjeste grad 
også handlede om erhvervslivets behov. Industriens andel af landets samlede økonomi 
oversteg fra sidste halvdel af 1950’erne landbrugets, og I 1958 var industrieksporten for 
første gang større end landbrugseksporten
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Udviklingen i industrien og servicesektoren og den øgede sociale mobilitet stillede stør-
re krav til arbejdskraftens uddannelsesmæssige baggrund, og uddannelsessystemet 
blev inddraget som et instrument for den samlede økonomiske politik, der kunne tilve-
jebringe forudsætninger for økonomisk vækst. De ideologiske målsætninger, men også 
”uddannelsesøkonomien”, gav spillerum for reformpædagogikkens gennembrud og ud-
viklingen af en elevcentreret pædagogik, der betonede demokrati og samfundsrelevans 
og uddannelsens betydning for individuel frigørelse. Elevorganisationerne var tydeligt 
præget af reformpædagogikken og de uddannelsespolitiske målsætninger, som blev for-
muleret af Socialdemokratiet og til dels De Radikale. Især Socialdemokraterne tog da 
også meget positivt imod de nye organisationer. Undervisningsminister K. B. Andersen 
udtrykte således på et møde på Rødovre Gymnasium i 1966 håb om, at de unge fortsat 
havde lyst til at rebellere mod samfundet, og han anså den stigende tendens til at oprette 
elevråd som udtryk for vilje til demokrati.

DGS kvitterede omvendt med at give K. B. Andersen følgende afskedssalut i sit organi-
sationsblad Gymnasiebladet, da han efter valgnederlaget i foråret 1968 trådte tilbage 
som undervisningsminister: ”Lærerne kaldte ham hånligt ”elevernes egen Knud Børge”. 
Denne lidet smigrende omtale vil vi gøre til vores og fortolke den som en anerkendelse af 
tidl. undervisningsminister K.B. Andersens positive indstilling til eleverne, deres lokale 
repræsentationer på skolerne og i landsorganisationen (DGS). K. B. Andersen var den 
første, der anerkendte eleverne som forhandlingspartnere, han gad høre på os og de pro-
blemer, som vi diskede op med.”
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Den politiske velvilje var imidlertid ikke i sig selv nok til, at der også blev skabt de for-
andringer, som gymnasieeleverne ønskede. Trods høflige henvendelser og lejlighedsvise 
møder med politikerne var det andre begivenheder, der for alvor fik sat gang i udviklin-
gen.  Perioden 1966-1971 kaldes populært for ungdomsoprøret. Ofte forbindes begrebet 
i Danmark med universiteterne. Men ser man på, hvem der først benyttede sig af kollek-
tive protestaktioner i større omfang, så var det lærlingene, der i efteråret 1966 startede 
1960’ernes bølge af uddannelsesdemonstrationer, og deres protestaktiviteter var mere 
omfattende end studenternes i 1968 (se Figur 1). I marts 1968 udbrød studenteroprøret 
så på Københavns Universitet, der i første omgang kulminerede med en besættelse af 
Psykologisk Institut i april og en demonstration den 23. april, der samlede 5.000 stude-
rende fra hele universitetet. En af hovedtalerne var tilmed universitetets rektor, Mogens 
Fog, der gav sin aktive støtte til de fleste af de studerendes krav. Studenteroprøret var en 
protest mod ”professorvældet” i form af manglende institutionsdemokrati og forældede 
undervisningsforhold, og udtryk for en frustration over, at flere års forhandlinger lokalt 
og landsdækkende ikke havde ført til reformer. 

Fra midten af april rejste studenteraktivisterne imidlertid også kravet om bedre uddan-

Figur 1: Deltagelser i uddannelsesdemonstrationer 1960-1971 ifølge dagspressen. Kurven 
omfatter demonstrationer i forbindelse med større protestaktioner, aktionsdage og kam-
pagner organiseret af uddannelsesorganisationerne omtalt i organisationsblade eller års-
beretninger, som der kan findes et anslået deltagerantal for.
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nelsesstøtte i form af indførelse af studenter- eller uddannelsesløn, for at rette op på den 
socialt skæve rekruttering til universitetet. Den første aktion, der fulgte op på demon-
strationen 23. april, handlede netop om bedre levevilkår for de studerende, da studeren-
de mødte op på socialkontorer rundt omkring i København for at få deres situation vur-
deret og søge støtte.

DGS blev stærkt påvirket af begivenhederne på Universitetet. ”Breder oprøret sig til 
gymnasiet?”, spurgte DGS’ blad Gymnasiebladet i maj 1968 og interviewede i samme 
nummer formanden for Studenterrådet om udviklingen på Københavns Universitet. 
December 1968 udbrød så det såkaldte juleoprør blandt gymnasieeleverne. Anledningen 
til gymnasieprotesterne var banal. En traditionel fridag i december møntet på juleind-
køb var blevet slettet af ferieplanen. Det havde udløst protestskrivelser fra de Køben-
havnske elevråd til skoledirektionen i København. Elevrådet på Sortedam Gymnasium 
havde på et kontaktudvalgsmøde rejst sagen over for den lokale rektor Edele Kruchov, 
der samtidig var folketingskandidat for Det Radikale Venstre, men hun ville ikke komme 
eleverne i møde og herefter gik sagen i hårdknude. Efter en afstemning på et elevmøde 
blandt alle skolens elever valgte 50 elever så at udeblive fra undervisningen lørdag den 
14. december. Rektoren var ikke just imødekommende over for eleverne og valgte resolut 
at bortvise dem midlertidigt fra undervisningen, hvorefter DGS i al hast arrangerede en 
protestdemonstration, som den 18. december samlede 700 elever foran Undervisnings-
ministeriet med krav om medbestemmelse for eleverne.

På forsiden af Gymnasiebladet kunne man efterfølgende proklamere, at ”gymnasieop-
røret breder sig”, mens dagbladet Information konstaterede: ”Der er al mulig grund til 
at gratulere eleverne på Sortedam Gymnasium med en vellykket aktion, der har bevist 
og tydeliggjort den umyndiggørelse, den var rettet imod. Og hvis dette tegner ånden i 
den danske gymnasieskole, kan vi andre trygt sætte os til at vente på, at studenteroprø-
ret skal brede sig til gymnasiet.” Den 19. marts 1969 oplevede man så den første fælles 
uddannelsesprotest, da elev- og studenterorganisationerne og Faglig Ungdom i fælles-
skab samlede 10.000 unge til en demonstration, der krævede højere uddannelsesstøtte 
og protesterede mod undervisningsminister Helge Larsens udsættelse af en reform af 
Ungdommens Uddannelsesfond. Fælles protester, hvor kræfterne blev samlet på tværs 
af uddannelsesområder, skulle blive et så fast mønster de næste 15 år, at man med en vis 
ret kan tale om en fælles uddannelsesprotestbevægelse i perioden.

Man kan da også pege på nogle grundlæggende fælles træk ved lærlinge-, studenter- og 
gymnasieelevprotesterne. For alle grupper stod krav om medbestemmelse eller demo-
kratisering centralt. For lærlingenes vedkommende i fagforeningerne og for gymnasie-
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eleverne og de studerende over for rektorer eller professorer på deres uddannelsesinsti-
tutioner. De unge krævede desuden modernisering og reformer af deres uddannelser og 
rejste kravet om bedre økonomiske vilkår for uddannelsessøgende.

De unges krav og protester, som de blev fremført i perioden 1966-1969, fik en bemærkel-
sesværdigt forstående modtagelse hos især socialdemokratiske uddannelsespolitikere 
og embedsmænd. Det er symptomatisk, at da lærlingene demonstrerede foran Christi-
ansborg 7. december 1966, så valgte den socialdemokratiske undervisningsvisningsmi-
nister, K. B. Andersen, overraskende at afbryde et møde på Christiansborg for i stedet at 
komme ud og tale til demonstranterne. Han gav de unge sin fulde støtte og lovede både 
forbedringer af lærlingeuddannelsen og flere boliger til de unge. 

Gymnasieelevernes og de studerendes protester i 1968 resulterede da også bemærkel-
sesværdigt hurtigt i markante forbedringer. På universiteterne igangsatte man det re-
formarbejde, der kulminerede med den nye styrelseslov i 1970. Loven gav de studerende 
en hidtil uset indflydelse på universiteterne. DSF og Socialdemokraterne udviklede også 
et tæt parløb i spillet om dannelsen af det nye Roskilde Universitetscenter (RUC), som 
blev stærkt præget af udviklingen i den nye studenterbevægelse.

På gymnasierne og HF-kurserne blev dannelsen af elevråd støttet gennem udsendelse af 
vejledende regler, og der blev oprettet samarbejdsudvalg på alle gymnasier med repræ-
sentanter for lærerne, eleverne og administrationen. DGS og LAK oplevede også efter 
”juleoprøret” at spille en central rolle i de forhandlingsudvalg, der udviklede den «lille 
gymnasiereform» fra 1970, hvor elevrepræsentanter i alliance med dele af statsadmini-
strationen var med til at presse ændringer i fagenes indhold igennem i de forskellige ud-
valgsarbejder - især i det Rådgivende Udvalg for de Gymnasiale Uddannelser (RUGU). 
En af efterkrigstidens mest centrale socialdemokratiske uddannelsesreformatorer Si-
gurd Højby, fremhævede efterfølgende de unges indsats i udvalgsarbejdet. 

Relativt små protester resulterede således i meget markante forandringer. At socialde-
mokrater var positive er ikke overraskende, eftersom organisationernes politiske krav 
om modernisering af undervisningsformerne, større social lighed i uddannelsessyste-
met og demokratisering i alt væsentligt svarede til Socialdemokraternes erklærede mål 
for uddannelsessystemets udvikling. Demokratiserings- og moderniseringstemaet var 
samtidig væsentligt for de liberale uddannelsespolitikere hos Det Radikale Venstre. Men 
det er næppe forklaring nok i sig selv. Uddannelsesprotesterne var på mange måder ud-
tryk for, at uddannelsesområdet ikke havde fulgt med den øvrige samfundsudvikling. 
Man kan med en vis ret karakterisere protesterne som ”moderniseringskrav”.
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Trods et samfundsmæssigt behov for grundlæggende ændringer var reformer af uddan-
nelserne ikke desto mindre gået trægt. Erhvervsuddannelserne var præget af mester-
læren, hvor unge ofte stod uden de nødvendige færdigheder efter endt uddannelse; på 
folkeskole- og gymnasieområdet blokerede lærerorganisationerne; og på universiteter-
ne blokerede det traditionelle professorvælde for modernisering endsige fundamentale 
ændringer.

Uddannelsesprotesterne kunne således tjene som en murbrækker over for barriererne 
for en større modernisering af uddannelsessektoren. Det kan måske også forklare, hvor-
for de unges moderniserings- og medbestemmelseskrav blev relativt imødekommet, 
mens kravet om en fundamental reform af uddannelsesstøtten, der hævede den til et ni-
veau, så unge kunne leve af den, først blev en realitet tyve år senere med SU-reformen fra 
1988.

Endelig var der magtudøvelsesformen inden for uddannelsespolitikken. Der havde i 
Danmark udviklet sig en tradition for omfattende inddragelse af interesseorganisatio-
ner i den formelle uddannelsesplanlægning. Efterkrigstidens erkendelse af, at det var 
nødvendigt at regulere markedet og det arbejdsmarkedsmæssige aftalesystem, blev så 
at sige overført til uddannelsesområdet med udviklingen af den såkaldte ”demokrati-
ske samarbejdsmodel” kendetegnet ved en omfattende inddragelse af civilsamfundets 
interesseorganisationer. Kulminationen blev dannelsen af det centrale uddannelsesråd 
(CUR) i 1973. CUR bestod af både ministerudpegede medlemmer og repræsentanter for 
en stribe organisationer blandt andet fra elev- og studenterorganisationerne.

Det kulturelle og det politiske ungdomsoprør og elev- og studenteroprøret flød sammen 
sidst i 1960’erne. I Gymnasiebladet kunne man ud over spørgsmål om medbestemmelse 
og ønsket om et friere gymnasium læse om prævention og endnu mere kontroversielt i 
samtiden ligestilling for homoseksuelle, for slet ikke at tale om artikler om det ameri-
kanske ungdomsoprør, oberstjuntaen i Grækenland og musikken med artikler om Do-
ors, Velvet Underground og Savage Rose. I 1969 gennemførte DGS efter svensk forbillede 
den første Operation Dagsværk-indsamling til skolebyggerier i det sydlige Afrika, mens 
diskussionerne om det hjemlige uddannelsessystem - udover diskussionerne om den 
statslige reformpolitik - nu ikke mindst kredsede om borgerlig indoktrinering og social 
skævdeling i skolen. Det er meget tidstypisk for perioden under ungdomsoprøret, at DGS 
i 1970 indstiftede en frihedspris, som helt i tidens ånd blev givet til Bobby Seale fra ”De 
Sorte Pantere”.



19

I Gymnasiebladet tordnede medlemmer af Konservativ Ungdom i foråret 1970 til gen-
gæld mod udviklingen og opfordrede i læserbreve skolerne til at melde sig ud af DGS, 
mens en ung gymnasieelev fra Viborg, Anders Fogh-Rasmussen, manede til besindighed: 
”Det er for let at melde sig ud af DGS bare fordi man er uenig med foreningen i dens poli-
tik. Tværtimod er det netop nu, da stemningen er ophidset, at interessen for DGS er sær-
lig stor og vi snart står overfor et landsmøde, man skal melde sig ind i foreningen for at 
støtte de kræfter, der arbejder for at DGS skal føre en mere jordnær uddannelsespolitik”.

Elev- og studenterorganisationernes skærpede politiske krav, hvor direkte demokrati på 
uddannelserne stod som et centralt omdrejningspunkt, bragte imidlertid i stigende grad 
organisationerne på kollisionskurs med de socialdemokratiske og radikale uddannelses-
politikere og deres mere begrænsede moderniseringsønsker. 

Det var blandt de universitetsstuderende, at udviklingen blev mest bemærkelsesværdig. 
Da den nye styrelseslov for universiteterne blev fremlagt i 1970, resulterede det således i 
protester, blandt andet en demonstration 9. marts, der samlede 6.000 studerende. Efter 
demonstrationen valgte omkring 1.000 studerende at besætte Københavns Universitets 
administration, og det vakte mest opsigt, at de aktionerende studenter røg rektor Mo-
gens Fogs cigarer og drak hans cognac. Styrelsesloven var ikke vidtgående nok for de nu 
radikaliserede studenter, og studenterrådene organiserede et obstruktionsarbejde af de 
nye styrelsesorganer.

April 1970 blev der da også afholdt den hidtil største fælles demonstration mod VKR-re-
geringens uddannelsespolitik organiseret af elev- og studenterorganisationerne i fælles-
skab, hvor der blandt andet blev krævet forskning for folket og indførelse af uddannelses-
løn for alle unge under uddannelse. Demonstrationen samlede 10.000 deltagere, og det 
er bemærkelsesværdigt, at en del af disse kom med busser og særtog fra provinsen. Pro-
testerne mod universiteternes nye styrelseslov klingede dog efterhånden ud, og i marts 
1973 afholdt studenterbevægelsen sin sidste demonstration i denne anledning. Herefter 
accepterede de studerende de rammer styrelsesloven gav, og kræfterne blev rettet mod 
andre sager vedrørende universitetet - fagenes indhold og forskningens sigte.



DGS’ aller første år
Jakob Lange
Tidligere Studiechef på Københavns Universitet og leder af Den Koordinerede Tilmelding.
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Jeg deltog i DGS’ stiftende møde d. 26. april 1965. Det var indkaldt af en beskeden gruppe 
fra blandt andet Bagsværd Kostskole. Selv var jeg elevrådsformand på Holte Gymnasium. 
Jeg havde selv været primus motor i oprettelsen af elevrådet året før. Vi kom en større 
delegation fra et stærkt elevråd, som fungerede rigtigt fint med regelmæssige møder og 
gode omfattende referater af møderne. Elevrådet arbejdede tæt sammen med elevbladet 
og elevforeningen. 

Det stiftende møde var præget af, at de, der gik i gymnasiet, var meget forskellige. Der 
var mange i jakkesæt eller blå blæsere med grå terylene-bukser. Og så var der en flok i 
islandske trøjer og fløjlsbukser med hængerøv. Der var dem, der synes, det var ophøjet at 
gå i gymnasiet. De stilede målrettet mod at skulle læse jura eller medicin. Til højesterets-
sagfører eller overlæge. Og vi andre, som var mere bløde, vidste ikke, hvad vi ville. Der var 
dem, der helt oplagt mente, at gymnasiet var for den borgerlige elites børn (blomsten af 
Danmarks ungdom), og vi andre, der var mere til kampen mod A-våben og den bevægel-
se. Og så var der alle dem, der var midt imellem, og de indifferente.

Det stiftende møde var præget af, at så godt som ingen kendte hinanden på forhånd. In-
gen vidste hvad, hvem stod for. Og man kan heldigvis langt fra ”skue hunden på håret” 
eller på påklædning og hårlængde for den sags skyld. Så vi havde en på mange måder 
rigtig god og fordomsfri debat. Set i bakspejlet må man sige, at det stiftende møde ikke 
var velforberedt. Temaet var, at en sådan organisation måtte man have. Helt på linje med 
de mange andre organisationer. Den skulle have en bestyrelse med ikke mindre end en 
præsident i spidsen. Man havde skrevet et ikke særligt gennemarbejdet forslag til en ved-
tægt. Formålet var kort og godt at kæmpe for, at der blev oprettet elevråd på alle gymna-
sier, og at de fik lidt økonomi at arbejde med. 

Allerede på det stiftende møde blev der konstateret en skillelinje mellem dem, der stod 
for, at rektor, lærere og elever havde samme interesser, og de skulle blot lære at blive bed-
re til at samarbejde. Og den fløj, som jeg var med i, som inspireret af fagbevægelsen, stod 
for, at gymnasieeleverne langt fra altid havde sammenfaldende interesser med rektorer/
lærerne.  Det stiftende møde forløb så godt, at vi fik valgt en måske lidt tilfældig, men 
dejlig broget bestyrelse. Jeg blev et af medlemmerne.

Den første bestyrelse var på 7-8 medlemmer ( jeg husker ikke antallet præcist). Vi var 
sjældent mere end 5 til bestyrelsesmøderne. Det skyldtes, at nogle af og til prioriterede 
andet højere, fx deres lektier. Der var også meget stor forskel på vores organisatoriske 
erfaring. Jeg var nok den mest erfarne. Jeg havde fra 1960 til 1963 været lokalformand 
og hovedbestyrelsesmedlem i SF’s ungdomsorganisation SUF. I 1963 udgav jeg sammen 
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med super-provoen Ole Grünbaum gymnasiebladet Eksponent. Bladet blev landskendt 
og berygtet på grund af Ulla Dahlerups artikel, hvori hun foreslog, at skolelægerne skulle 
tage mål til pessarer til de kvindelige elever. Bladet blev forbudt på mange gymnasier, 
og der blev stillet spørgsmål i folketinget. Gymnasieskolernes religionslærerforening 
iværksatte en underskriftsindsamling mod bladet. I Eksponent skrev den senere forfat-
ter og kendte oversætter Arne Herløv Pedersen en artikel om fri kannabis. Præsidenten 
Bjarne Christensen blev syg, så med min større organisatoriske erfaring tog jeg på mange 
måder over med bestyrelsens fulde opbakning. 

Den første bestyrelses hovedopgave var at få udarbejdet et egentligt forslag til vedtægter 
til DGS’ andet årsmøde. Det stod jeg for. Men bestyrelsen drøftede også mange andre for-
slag, der kredsede omkring organisationens formål.  Et bestyrelsesmedlem var således 
meget optaget af, at DGS skulle danne en indkøbsforening, så gymnasieelever kunne få 
rabatter i butikker, på rejser osv.  Det fik han grønt lys til, men der skete ikke rigtigt noget. 
Et andet medlem af bestyrelsen havde rigtig gode tanker om, at DGS skulle forhandle en 
fællesaftale igennem et trykkeri, så gymnasieblade og ”de blå bøger” for afgangseleverne 
kunne blive trykt billigere med en mere standardiseret form.  Det løb også ud i sandet, da 
det trykkeri, vi allierede os med, ikke var stort og robust nok.

Mine tanker om, at samfundet gennem et øget uddannelsesniveau, blandt andet at fle-
re fik en studentereksamen, kunne blive mere lige, gennem et brud med den negative 
sociale arv, luftede jeg jævnligt i bestyrelsen, men det optog ikke de øvrige medlemmer 
nævneværdigt.  Vi udgav bladet DGS-Nyt, men det fik ikke luft under vingerne.

Tilslutningen til det andet landsmøde var meget større end til det første. Landsmødets 
absolutte hovedemne var en ny og udbygget vedtægt. Jeg havde udarbejdet bestyrelsens 
forslag. Jeg skulle forelægge forslaget for forsamlingen og forestå forhandlingen. Jeg stod 
på talerstolen i mere end 3 ½ time. Drøftelsen var ren spild af tid – set i bakspejlet. Mas-
ser af ligegyldige afstemninger om ”ingenting”. Formalia på formalia. Dybest set kom vi 
ikke nærmere formålet med DGS. Der var dog enighed om, at vi var en sammenslutning 
af elevråd, ikke en organisation for gymnasieelever. I mine øjne en rigtig beslutning, selv 
om det senere er blevet ændret. Efter andet årsmøde er jeg langt senere blevet opmærk-
som på, at der skete en vis udsivning af borgerlige kræfter. Ikke mindst min person var en 
anstødssten. At jeg var erklæret SF’er (med en far i folketinget – Morten Lange) og måske 
ikke mindst min fortid som medredaktør af ”Pessarbladet Eksponent ” var i det stille en 
anstødssten. Det kom ikke til noget åbent oprør, men helt stille.  Der var fortsat mange 
af de ”anstændige” konservative og liberale med i arbejdet.  Vi endte med en ny og mere 
omfattende vedtægt. Bedre end den fra første landsmøde, men langt fra god. 
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De få, der har beskæftiget sig med DGS’ historie i de aller første år, har ikke meget til 
overs for vores arbejde. I Wikipedia står der fx ”Opbakningen var i de første år meget 
begrænset, og aktivitetsniveauet lavt. Der skulle dog ikke gå ret længe, før ungdomsoprø-
ret vendte op og ned på organisationen, og ikke mindst dennes status som en traditionel 
interesseorganisation”. Jeg er ikke enig i bedømmelsen. Tiden var blot en anden. Opbak-
ningen blandt gymnasieelevrådene var mere end pæn. Rigtig mange var medlemmer. Vi 
var også ganske gode aktive lobbyister.

Vi havde et legendarisk møde med gymnasiernes øverste chef: Undervisningsminister K. 
B. Andersen. Jeg havde formidlet mødet og var leder af DGS-delegationen. 
Vi fremførte især fire emner:

Antallet af unge, der får en studentereksamen, bør fordobles.  K. B. var ikke uenig i, at 
flere studenter, ikke mindst fra arbejderklassen, ville være meget ønskelig. Men at gå 
fra 7 % af en årgang til 14 % var et ungdommeligt overbud. ”Med alderen ville vi blive 
klogere”.  DGS fik mere end ret, og gymnasiefrekvensen er vel over de 70 % i dag. Men 
uden den sociale effekt, vi stensikkert regnede med dengang.
Elevråd skulle ind i gymnasielovgivningen. K.B. ville overveje vores forslag, men 
mente, vi sparkede en åben dør ind. Flere og flere gymnasier fik elevråd.  Det havde 
han nok ret i.
DGS skulle anses som en høringsberettiget organisation med hensyn til lovgivning. 
K.B. var ikke afvisende, men det med at være ”høringsberettiget” var under afvikling.  
DGS blev først officielt høringsberettiget efter nogle år. Men vi fik alle forslag til love 
og bekendtgørelser tilsendt, så vi kunne tilkendegive vores mening.
Elevrådene skulle have midler fra skolerne til deres arbejde. Få tusinde kroner. K.B. 
var enig. Han slog fast, at det var lovligt, at skolerne gav økonomisk støtte til elevråd. 
Det havde en del rektorer hævdet var ulovligt. De blev sat på plads i en skrivelse fra 
Gymnasiedirektoratet.  

Fra DGS’ side fremførte vi stedse, at der skulle indføres egentlig studievejledning på alle 
landets gymnasier. Blandt andet i et tæt samarbejde med rektor for Gentofte Gymna-
sium/Statskursus Vibeke Bjerrum. Da hf blev oprettet i 1966/67 var der rigtige studie-
vejledere. Få år senere fik gymnasieskolen også studievejleder. Måske er det ikke DGS’ 
fortjeneste, at studievejledning blev altomfattende. Men vi bidrog.  DGS-folk var super 
aktive i medierne. Især i DR ungdomsudsendelser. Vi nærmest boede i radiohuset på Ro-
senørns Alle. Deltog i de mange spændende ungdomsudsendelser, der var i monopolets 
tid. Lyttertallene var enorme. Gymnasieelever fik en stemme og blev ofte hørt. Jeg hu-
sker også, jeg skrev en kronik i BT med overskriften ”Kan gymnasielærere dumpe”. Jeg 
gjorde mig til talsmand for, at lærere, hvis elever opnåede for dårlige resultater, burde fy-
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res.  Dårlig pædagogisk/faglig indsats og almindelig dovenskab skulle tælle. Det var ikke 
kun overdreven drikfældighed og helt upassende omgang med de kvindelige elever, der 
burde kunne føre til en fyreseddel. En kronik, som vagte vild opstandelse blandt gymna-
sielærerne og deres organisation GL. Måske fortsat et tema DGS kunne tage op. 

Det har fra starten af DGS været et ”hot” emne, om DGS var for venstreorienteret. Ikke 
mindst i 1970’erne, hvor borgerlige kræfter stiftede GLO som et modstykke til DGS. Jeg 
skal ikke forholde mig til, hvad DGS stod for, efter jeg ikke længere var med. Men i de par 
år jeg var med, var vi meget opmærksomme på nødvendigheden af samarbejde hen over 
midten i dansk politik. Det lykkedes. Ungkommunisterne (DKU’erne) blev holdt ude/
holdt sig væk. De havde for meget en dobbelt dagsorden. Socialdemokraterne hørte vi 
ikke meget til. Borgerlige, konservative/venstrefolk og venstreorienterede, SF’ere arbej-
dede godt sammen. Vi var faktisk gode venner. Skillelinjen gik mellem os, der var aktive, 
og de alt for mange passive og ligeglade elever. 

Jeg forlod DGS-arbejdet, da jeg var ved at være færdig med gymnasiet. Mit ideologiske 
synspunkt var, at DGS var for gymnasieelever. Meget har ændret sig siden 1965, men 
mange problemstillinger er uændrede. Der er mere end nogensinde behov for stærke 
elev- og studenterbevægelser. For 50 år siden ”sparkede” vi på mange måder” åbne døre 
ind”. Nu skal der ofte kæmpes. Ikke mindst efter regnedrengene i Finansministeriet har 
kastet deres øjne på ungdomsuddannelserne og SU-systemet. 

Fortsat god kamp for en god gymnasieskole.



26
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Jeg blev valgt ind i DGS’ bestyrelse i 1968, samme år som ungdomsoprøret for alvor slog 
igennem. Der var store studenterdemonstrationer og generel politisk røre i Paris i maj 
1968, og senere samme år erobrede stud. psych. Finn Ejnar Madsen talerstolen fra rektor 
Mogens Fog under Københavns Universitet årsfest og talte om det undertrykkende klas-
sesamfund og dets uddannelsespolitik. Ungdomsoprøret bidrog til at ændre samfundets 
normer i lighedsorienteret retning. Stive og formelle hierarkier blev om ikke brudt ned 
så jævnet ud og blødt op. Gamle ritualer, symboler og formaliserede omgangsformer kom 
hurtigt til at virke latterlige og forældede. Mange i min studenterårgang 1969 blev stu-
denter uden hue – vi skulle ikke føre os frem som finere end andre unge.

Vi havde en oplevelse af, at ungdomsoprøret blot skubbede til et forældet system, der al-
lerede var ved at falde sammen af sig selv. Til en vis grad var denne oplevelse naturligvis 
en illusion. Systemet faldt bestemt ikke sammen, men gennemgik blot en modernise-
ring, som ungdomsoprøret hjalp på vej. Vigtige reformer kom der dog ud af det. Tydeligst 
var det på universitetsområdet, hvor vi fik en styrelseslov i 1970 med vidtgående indfly-
delse til studenterne (en indflydelse som dog for længst er reduceret igen), og der blev 
oprettet nye universitetscentre i Roskilde og Aalborg med tværfaglige basisuddannelser 
og projektorganiseret gruppearbejde som den centrale studieform.

I DGS oplevede vi først og fremmest ungdomsoprøret som en kraftig medvind. Vi fik 
større gennemslag og blev mødt med stærkere interesse fra omverdenen, end DGS hav-
de oplevet i de foregående år. Det gav energi, mod – og til en vis grad også overmod. Vi 
kom i tæt kontakt med Danske Studerendes Fællesråd, der gav os husly en overgang, da 
DGS stod uden sekretariatslokaler, og det fik stor indflydelse på vores politik. DGS fik 
repræsentanter i ministerielle udvalg. Mest betydningsfuldt var Højby-udvalget, der for-
beredte den såkaldte lille gymnasiereform, der blev gennemført i 1971. Strukturelt var 
reformen beskeden, deraf navnet, men den ændrede indholdet i flere fag. Mest markant 
var det i dansk, hvor der i samme anledning ligefrem blev talt om dansk-krigen. For os i 
DGS var det mest betydningsfulde, at eleverne opnåede ret til medbestemmelse om un-
dervisningens indhold. Også på andre områder fik vi anerkendelse og indflydelse – jeg 
selv var medlem af ministerielle arbejdsgrupper om forsøgsgymnasier og om gymnasie-
lærernes pædagogiske uddannelse. For en simpel nordjysk gymnasieelev var det noget 
af en omvæltning at tage med flyveren til København og gå til møde i ministeriet, men 
jeg gjorde mit bedste for at følge med i stilen og anskaffede en cigarklipper for at kun-
ne deltage i rygning af den tobak, som dengang altid blev serveret ved officielle møder. 
Ungdomsoprører med egen cigarklipper – var det ikke noget af en modsætning? Sådan 
oplevede jeg det ikke. En del af oprøret bestod i at kunne færdes på de bonede gulve og 
gøre sig gældende i de ministerielle mødelokaler – uimponeret og med høj cigarføring. 



29

Organisatorisk var det en mere modsætningsfuld tid. Efter kontormæssigt at have levet 
en omtumlet tilværelse, fik vi store og dejlige lokale i Sct. Peders Stræde i København. 
Det var tiltrængt med god plads. Kommunikation med elevrådene foregik ved hjælp af 
en sværteduplikator og store stakke kuverter, hvor der skulle skrives adresser og slikkes 
frimærker. Men der var ikke kun succeser. Vores overmod fik os til at slå en skæver:

Vi var besjælet af ungdomsoprørets basisdemokratiske tankegang om direkte demokra-
ti. DGS skulle ikke længere være en organisation bestående af elevråd. Vi skiftede navn 
fra Danske Gymnasieelevråds Sammenslutning til det, som stadig gælder. I stedet for at 
være en organisation af elevråd ville vi have gymnasieeleverne som individuelle med-
lemmer. Vi gennemførte i efteråret 1969 en kampagne for at få de enkelte elever til at 
melde sig ind. Men det blev bestemt ikke nogen succes. Jeg husker ikke længere, hvor 
beskeden medlemsprocenten blev. Men i hvert fald besindede vi os og gik tilbage til at 
basere organisationen på de mere trofaste elevråd. Organisationens ve og vel var trods 
alt vigtigere end basisdemokratiet.

Udover at aktivitets- og ambitionsniveauet blev væsentlig hævet, skete der andre politi-
ske ændringer. Da jeg startede i DGS’ bestyrelse i foråret 1968 var selvopfattelsen upoli-
tisk eller tværpolitisk. Vi var gymnasieelevernes interesseorganisation, og eleverne var 
dengang ikke specielt venstreorienterede. På de fleste gymnasier var Konservative Gym-
nasiaster den største politiske organisation. Men da jeg forlod bestyrelsen i foråret 1970, 
var den tydeligt venstredrejet.  Det var ikke blot, fordi der blev valgt nye personer ind i 
bestyrelsen, men lige så meget, fordi vi blev grebet af ungdomsoprørets venstreoriente-
rede vækkelse. Selv sivede jeg i løbet af et par år hele vejen fra Konservative Gymnasia-
ster til Venstresocialisterne. 

En anden væsentlig politisk ændring var, at DGS fik en uddannelsespolitik. Tidligere 
havde organisationen mere forsigtigt koncentreret sig om at konsolidere elevrådene og 
om gymnasieelevernes umiddelbare interesser i medbestemmelse og i Ungdommens 
Uddannelsesfond, som SU hed dengang. Men nu skulle vi have en uddannelsespolitik.
Det første konkrete resultat var udgivelse af en lille bog i efteråret 1969 med den tids-
typiske titel Uddannelse et samfundsproblem. Den var skrevet af fem DGS’ere og var 
ambitiøst anlagt som forslag til politik for hele uddannelsessystemet. For mig personligt 
blev det indgang til en beskæftigelse med uddannelse og pædagogik, som har fyldt mit ar-
bejdsliv lige siden. Da jeg satte mig til at genlæse den lille bog 46 år efter dens udgivelse, 
havde jeg forventet, at jeg ville finde den højtflyvende, naiv og urealistisk. Sådan er den 
da også til en vis grad, men mange af bogens forslag er faktisk helt eller delvist blevet til 
virkelighed. Og andre af dens tanker er blevet mere udbredte, selv om de ikke er blevet 
realiseret.
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Det centrale budskab i bogen var, at der skal mere lighed i uddannelse, og at alle unge skal 
have en ungdomsuddannelse. På et tidspunkt da kun godt 10 % af en årgang fik studen-
tereksamen, og omkring 33 % slet ingen ungdomsuddannelse fik, var det et vidtgående 
forslag, som da også blev opfattet som kontroversielt. Målsætningen om uddannelse til 
alle unge er som bekendt ikke realiseret endnu. Men gennem flere årtier har regering og 
Folketing holdt fast i målet om ungdomsuddannelse til 95 %, og det nærmer vi os da også, 
selv om det går langsomt. 

Vi foreslog i 1969 obligatorisk 12-årig enhedsskole. Måske ender vi også der på et eller 
andet tidspunkt. Foreløbig kan den vedvarende vækst i tilgangen til de gymnasiale ud-
dannelser tyde på, at de unges valg ganske langsomt er ved at gøre de gymnasiale ud-
dannelser til en almen ungdomsuddannelse og erhvervsuddannelserne til en form for 
videregående uddannelse. Vi tog også stilling til den overordnede måde at tænke uddan-
nelse på. Både det kulturkonservative begreb om almendannelse og den ’økonomiske 
saglighed’ var mål for vores kritik. Ideen om almendannelse og om ’økonomisk saglighed’ 
som øverste mål lever og konkurrerer stadig. Men de er dog, uden at vi kan tage andet 
end en mikroskopisk del af æren for det, kommet under stadig kraftigere beskydning. Vi 
bød på et nyt grundlag for en generel ungdomsuddannelse med en række mål, der skulle 
balancere mellem det kollektive lighedsmål og hensynet til den enkeltes selvrealisering. 
Kommunikationsfærdighed, fælles referenceramme, træning i kritisk tænkning og i at 
påvirke samfundets beslutningsprocesser var nogle af buddene på en ny målsætning. 

Inden for den fælles ungdomsuddannelse foreslog vi oprettelse af langt flere valgmulig-
heder, herunder tværfaglige emneområder og problemorienteret undervisning. Langt 
hinsides vores direkte indflydelse slog disse ideer til en vis grad igennem i gymnasiere-
formen i 2005. Også en anden idé fra bogen er senere kommet til ære og værdighed, nem-
lig tanken om målstyring af uddannelse og undervisning. Opstilling af klare og eksplicitte 
mål og gennemtænkningen af indhold og metoder i forhold til disse mål stod for os som 
mulighed for at få ryddet ud i stivnede rutiner og forældede traditioner.

Sammenholder man de efterfølgende 46 års udvikling med de uddannelsespolitiske am-
bitioner, vi formulerede i 1969, er det naturligvis tydeligt, at den ønskede fundamentale 
og hurtige ændring (vi var endnu ikke så røde, at vi brugte ordet revolution) aldrig blev 
til noget. Uddannelsessystemet og dets pædagogik udvikler og forandrer sig. Det sker un-
der påvirkning fra mange instanser, herunder organisationer som DGS. Men udviklingen 
forløber langsomt og kontinuert. Det har jeg den dag i dag som en central pointe i mit 
arbejde som uddannelsesforsker. 
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Indledning af Knud Holt Nielsen

1970’erne blev protesternes årti. Danmark var præget af økonomisk krise, arbejdsløs-
hed, omfattende uro på arbejdsmarkedet og et hidtil uset omfang af protestaktiviteter 
om en lang række forskellige temaer. Nye bevægelser opstod – som kvindebevægelsen, 
anti-atomkraft-bevægelsen og Folkebevægelsen mod EF – og satte sit væsentlige præg 
på den politiske dagsorden, alt imens den parlamentariske scene blev formet af jord-
skredsvalg, nye partidannelser til højre for midten og ustabile socialdemokratiske min-
dretalsregeringer. 

1970’erne er formodentlig den periode i Danmarkshistorien, hvor der var flest første-
generations-studenter. Ikke mindst på grund af oprettelsen af HF. Samtidig blev det et 
årti, hvor de unge i stigende grad orienterede sig politisk mod venstrefløjen. Især de unge 
under uddannelse. I 1979 stemte ikke mindre end 51 procent af de 18-29-årige vælgere 
med en studentereksamen eller HF på et parti til venstre for Socialdemokratiet, mens 
yderligere 19 procent stemte socialdemokratisk. Venstreorienteringen blandt de unge 
prægede elevrådsarbejdet på landets gymnasier og i elev- og studenterorganisationerne, 
og omfanget af protestdemonstrationer blandt de unge under uddannelse svulmede op 
til et hidtil uset niveau (se Figur 2). 

Uddannelsespolitisk var perioden samtidig præget af skiftet fra socialdemokratisk re-
formpolitik til krise- og nedskæringspolitik. Reformtempoet gik langsommere for til 
sidst at gå helt i stå. Stifterne af DGS og de øvrige organisationer i 1960’erne havde haft en 
udpræget tro på mulighederne for at gøre sig gældende igennem det formelle politiske 
system. Tanken var at etablere traditionelle interesseorganisationer med rutineadgang 
til de besluttende myndigheder. Fra 1970’ernes begyndelse blev det imidlertid tydeligt, at 
organisationernes muligheder for at præge rutinepolitikken alt andet lige var begrænse-
de. Demonstrationerne og aktionerne var derfor en måde hvorpå, der kunne lægges pres 
på politikerne og eleverne kunne præge den offentlige opinion.

Aktionerne blev også en måde, hvorpå der blev skabt øget tilslutning til organisationer-
ne. Set i dette lys begyndte elev- og studenterorganisationerne i 1970’erne i højere grad at 
minde om den klassiske definition af en græsrodsbevægelse eller social bevægelse. Gan-
ske vist havde DGS og de øvrige elev- og studenterorganisationer langt hen ad vejen en 
traditionel foreningsopbygning med generalforsamling, hovedbestyrelse osv. Men om-
vendt blev organisationerne drevet af frivillig ulønnet arbejdskraft, elevrådenes og fæl-
leselevrådenes aktivitet var den eneste reelle ressource, og man satsede målbevidst på 
kollektive aktioner for at fremme elevernes interesser. Det ”partnerskab” mellem især 
socialdemokratiske politikere og embedsmænd, der ønskede modernisering af uddan-
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nelserne, og elev- og studenterbevægelsen, som krævede grundlæggende reformer, som 
havde præget den sidste halvdel af 1960’erne, blev i 1970’erne afløst af stadigt voksende 
kløfter. 

De uddannelsesmæssige reformer i første halvdel af 1970’erne blev ikke så omfattende, 
som mange måske havde forestillet sig i 1960’erne. Afgørende reformer af uddannelses-
støtten blev ikke gennemført. Der blev ikke taget skridt i retning af en 12-årig enhedssko-
le. Lærlingeuddannelserne var fortsat baseret på mesterlæreprincippet, selvom der blev 
indført den nye erhvervsfaglige grunduddannelse EFG. Den nye folkeskolelov fra 1975 
indeholdt ganske vist en ny formålsparagraf præget af reformpædagogikken og afskaffe-
de mellemskolen, men den indarbejdede også de markante nedskæringer af timetallet, 
der var begyndt at præge folkeskolen. Og endelig førte den socialdemokratiske revision 
af VKR-regeringens styrelseslov for universiteterne ikke til øget studenterindflydelse.

Da Socialdemokratiet samtidig begyndte at skære på bevillingerne til uddannelsessekto-
ren, havde de mindre interesse i elev- og studenterorganisationerne, og det pres de kun-
ne levere. Det betød et køligere forhold mellem organisationerne og Socialdemokratiet.
På den anden side betød nedsættelsen af det centrale uddannelsesråd (CUR) i 1973, hvor 
der også kom repræsentanter for elev- og studenterorganisationerne, en formalisering 
af efterkrigstidens demokratiske samarbejdsmodel inden for uddannelsesplanlægnin-
gen. Efterkrigstidens erkendelse, af at det var nødvendigt at regulere markedet og det 

Figur 2: Deltagelser i uddannelsesdemonstrationer 1970-1981 ifølge dagspressen.
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arbejdsmarkedsmæssige aftalesystem, blev så at sige overført til uddannelsesområdet. 
Men hvor udbygningen af uddannelsessystemet i 1960’erne havde været præget af en 
høj grad af konsensus, så blev uddannelsespolitikken i 1970’erne i højere grad et politisk 
konfliktfelt i Danmark. 

Man kunne i årtiet opleve de største ungdomsprotester siden krigen, og det er næppe for-
kert at hævde, at omfanget og regelmæssigheden af kollektive protestaktioner indenfor 
uddannelsesområdet skabte en særlig ungdomsprotestkultur. Meget markant var udvik-
lingen blandt folkeskoleelevernes organisation Landsorganisationen af Elever (LOE), 
der markerede et helt selvstændigt skoleelevoprør. Fra foråret 1977 til 1981 gennemførte 
LOE således nogle af efterkrigstidens største demonstrationer blandt unge i Danmark.

I 1974 gennemførte Hartling-regeringen omfattende forringelser af uddannelsesstøt-
ten. Det var det første forsøg på et opgør med efterkrigstidens lighedsorienterede ud-
dannelsespolitik, og samme år startede også den såkaldte ”indoktrineringsdebat”, da 
undervisningsdirektør Asger Baunsbak-Jensen efter elev- og studenterorganisationer-
nes protester mod Hartling-regeringen pludselig hævdede, at børnehaver og folkeskoler 
blev oversvømmet af ”yderliggående marxistiske lærertyper”. Asger Baunsbak-Jensen 
var samtidig landsformand for Det Radikale Venstre. Modvilje mod ny pædagogik, kvin-
deoprør, ungdomsoprør og marxisme fusionerede i debatten med krav om indførelse af 
”berufsverbot” i folkeskolen, lukning af Roskilde Universitetscenter (RUC) mm. og skab-
te i de følgende år et væsentlig mere betændt uddannelsespolitisk klima end tilfældet 
havde i 1960’erne.

Oplægget “U90 - samlet uddannelsesplanlægning frem til 90’erne”, som blev færdiggjort 
af CUR i 1978 efter bestilling fra Ritt Bjerregård, understregede, at Socialdemokratiet 
fortsat på papiret fastholdt en række af de centrale velfærdsstatslige uddannelsesmål-
sætninger. Den anden oliekrise i 1979 blev imidlertid indledningen til en massiv nedskæ-
ringskurs overfor uddannelsessystemet. Især overfor folkeskolen. Klassekvotienterne 
blev hævet, der blev skåret i specialundervisningen, og lokalt blev der lukket skoler. Alt 
sammen ting der trak i den stik modsatte retning af Socialdemokratiets erklærede mål. 

Hvis man ser på antallet af demonstranter, omfanget af protestaktiviteterne og hvem 
der dominerer i samarbejdet om de fælles protestaktiviteter (figur 2), så flyttede tyng-
depunktet hvad angår ungdomsmobilisering sig fra de studerende og lærlingene til 
skoleeleverne, gymnasieeleverne og HF-kursisterne i 1970’erne. Samtidig bevægede 
studenterbevægelsen og elevbevægelsen sig i forskellige politiske retninger. Hvor stu-
denterbevægelsen på universiteterne udviklede sig til en nymarxistisk bevægelse med 



39

et stadig større fokus på forskellige fagkritiske aktiviteter indenfor de forskellige fag, så 
fortsatte DGS i lighed med organisationerne for skoleeleverne, HF-kursisterne, de pæ-
dagogstuderende og de lærerstuderende reelt 1960’ernes linje med bredere krav om vel-
færdsstatslige reformer indenfor uddannelsesområdet.

Centralt for uddannelsesmobiliseringerne i 1970’erne og frem var De Uddannelsessø-
gendes Samarbejdsudvalg (DUS). DUS var oprindeligt blevet dannet på initiativ af DSF 
som et simpelt kontaktorgan mellem de forskellige uddannelsesorganisationer. Men i 
1970’erne udviklede DUS sig imidlertid til den fælles front eller aktionskomité for elev- 
og studenterorganisationerne. Først LOE, LAK og DGS og siden en række af de øvrige or-
ganisationer for lærer- og pædagogstuderende fik i 1970’erne fælles kontorlokaler, hvil-
ket yderligere styrkede samarbejdet mellem organisationerne. Udenfor stod imidlertid 
studenterbevægelsen på universiteterne, studenterrådene og DSF, der ikke ville under-
ordne sig de andre. DSF havde fra starten egne repræsentanter i Det Centrale Uddannel-
sesråd (CUR), og man havde sin egen politiske udvikling. I 1975 valgte DSF så at afbryde 
samarbejdet med de øvrige organisationer i De Uddannelsessøgendes Samarbejdsudvalg 
(DUS), hvor man havde været i mindretal i længere tid men i øvrigt hang på hovedparten 
af udgifterne. Studenterbevægelsens begrundelse var blandt andet, at de fælles aktioner 
i DUS helt og holdent var præget af almene interessekrav og et udtryk for ”militant refor-
misme”. DUS bestod herefter af DGS, LAK, LOE og blandt andet organisationerne for de 
lærerstuderende og de pædagogstuderende.

Efter det såkaldte jordskredsvalg i 1973 dannede Poul Hartling en smal borgerlig rege-
ring. Hartling-regeringen planlagde omfattende nedskæringer på i alt 600 millioner 
kroner på uddannelsesområdet, der især ramte den statslige uddannelsesstøtte. Hart-
ling afskaffede blandt andet de hidtil eksisterende rentefri statslån til fordel for højtfor-
rentede statsgaranterede banklån. Hartling-regeringens nedskæringer udløste i 1974 de 
hidtil mest omfattende uddannelsesprotester. Det var først og fremmest DUS, der fun-
gerede som den fælles platform for organiseringen af disse, og DGS og HF’ernes organi-
sation LAK spillede en meget central rolle. Hvor krav om medbestemmelse havde været 
motoren i 1960’ernes uddannelsesprotester, så blev det i en vis grad uddannelsesstøtten, 
der blev det i 1970’erne. Så godt som alle DUS-protesterne drejede sig i årene efter 1974 
om krav om en bedre uddannelsesstøtte. Det afspejlede, at elev- og studenterorganisati-
onerne siden starten af 1970’erne havde fokuseret stadig mere på uddannelsessystemets 
sociale skævhed. Argumentationen for at hæve uddannelsesstøtten blev begrundet med 
almene retfærdighedsargumenter i form af behovet for at modvirke social skævdeling i 
uddannelsessystemet. Fra 1980 skiftede hovedtemaet til modstand mod de omfattende 
økonomiske nedskæringer, som nu ramte hele uddannelsesområdet.
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De konstante aktioner fra 1973 til midten af 1980’erme indebar udviklingen af en konti-
nuerlig aktionskultur på uddannelsesområdet. I organisationernes arkiver kan man se, 
hvordan erfaringerne fra de enkelte aktioner blev videreført og lå til grund for de efter-
følgende protestaktioner. Som sådan var de en konstant læreproces, der sikrede, at elev- 
og studenterorganisationernes ledelser forblev aktionsvante, og lokalt blev det en måde, 
hvorpå man modvirkede konsekvenserne af, at basisaktivisterne i elevrådene konstant 
blev udskiftet, når elever forlod skolen og ungdomsuddannelserne og nye kom til.

Hvor elev- og studenterorganisationerne i 1960’erne havde været stort set uafhængige af 
de politiske ungdomsorganisationer, udviklede de sig i 1970’erne til en primær arena for 
konflikterne mellem de politiske ungdomsorganisationer. Det gjaldt både mellem ven-
stre og højre og ikke mindst i konflikterne internt imellem periodens forskellige venstre-
orienterede grupper.

Danmarks Kommunistiske Ungdom (DKU), der ikke havde spillet nogen rolle af betyd-
ning for elev- og studenterorganisationernes opståen, blev i 1970’erne den domineren-
de gruppe i organisationerne for pædagogstuderende, lærerstuderende, Hf-kursister, 
gymnasieelever og skoleelever. Kommunisterne oplevede en voldsom tilstrømning af 
unge medlemmer i forbindelse med kampagnen mod dansk medlemskab af EF i 1972, 
især blandt unge under uddannelse, og DKU fik i løbet af få år tredoblet deres medlems-
tal - men det er ikke hele forklaringen.  DKU havde allerede fra foråret 1971 indledt en 
målrettet indsats overfor elevorganisationerne. Man dannede fraktioner inden for alle 
uddannelsesområder og nedsatte et decideret uddannelsessekretariat til at koordinere 
indsatsen. DKU var den eneste politiske gruppe, der på dette tidspunkt gennemførte en 
koordineret indsats i andet end studenterbevægelsen, og fra 1972 var de nyvalgte for-
mænd i både DGS, LAK og LOE medlemmer af DKU. Herefter gik det stærkt, og i 1975 
sad DKU med et komfortabelt flertal i ledelsen af så godt som alle organisationerne. 
Det forstærkede yderligere konflikterne med studenterbevægelsen på universiteterne, 
hvor DKP’s studenterorganisation Komm.S. var en mere marginaliseret gruppe. Det er 
dog væsentligt at pege på, når man skal vurdere DKU’s gennemslagskraft i DGS, LOE og 
de øvrige organisationer i første halvdel af halvfjerdserne, at de først og fremmest var et 
lille velorganiseret mindretal. DKU’s organiserede gymnasie-fraktion i 1972 omfattede 
eksempelvis næppe mere end en halv snes og en lidt større gruppe løst tilknyttede. Et 
landsmøde i DGS samlede på daværende tidspunkt næsten 150 deltagere. DKU kunne 
kun samle et flertal i den udstrækning, de formåede at få tilslutning fra partiløse eller 
medlemmer af andre politiske grupper. Kendetegnende er imidlertid, at DKU indtil 1975 
generelt kun blev mødt af en meget svag organiseret opposition i uddannelsesorganisa-
tionerne bestående af DSU’ere i lærlingebevægelsen og SFU’ere i DGS. Samtidig med at 
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kommunisterne begyndte at spille en rolle i elev- og studenterorganisationerne, så be-
gyndte unge højreorienterede også at markere sig i stigende grad. 

I forlængelse af ”indoktrineringsdebatten” startede partiet Venstre således en kampag-
ne mod DGS og LAK. Den førte til at en mindre gruppe gymnasieelever, især medlemmer 
af Venstres Ungdom (VU), i efteråret 1974 dannede Gymnasieelevernes Landsorganisa-
tion (GLO). Undervisningsminister Tove Nielsen og det unge folketingsmedlem Peter 
Brixtofte var blandt de centrale fødselshjælpere. I 1978 blev Folkeskoleelevernes Lands-
organisation (FLO) yderligere etableret som GLO’s søsterorganisation på folkeskoleom-
rådet. GLO og FLO byggede ikke på elevråd, men på individuelt medlemskab og særlige 
lokalforeninger.

De nye elevorganisationer ønskede et opgør med efterkrigstidens socialdemokratiske og 
progressive uddannelsespolitik og var modstandere af enhedsskolen og lighedsmålsæt-
ningerne i uddannelsessystemet. Ingen af organisationerne blev imidlertid bare i nær-
heden af at være så store som DGS, LAK og LOE, som man bekæmpede ihærdigt, og man 
spillede heller ikke lokalt nogen væsentlig rolle på de fleste skoler og gymnasier. Hvor en 
generalforsamling i skoleelevernes LOE i sidste halvdel af 1970’erne eksempelvis sam-
lede 700-900 deltagere, så kom der mindre end 50 til de tilsvarende møder hos konkur-
renterne i FLO. Ser man på de forskellige arbejds- og principprogrammer, som de blev 
udformet i eksempelvis DGS, LAK og LOE i årene 1974-1975, så var de først og fremmest 
elaborerede forslag til reformer af uddannelsessystemet og kredsede omkring temaer 
som medbestemmelse, demokratisering, social lighed og nye undervisningsformer (pro-
jektorientering, tværfaglighed og lignende). Målet var fortsat en 12-årig enhedsskole – 
og vejen gik over en samordnet 3-årig ungdomsuddannelse. 

Indholdsmæssigt var organisationerne således fortsat præget af 1960’ernes reformpæ-
dagogiske og socialdemokratiske uddannelsestanker. Dér, hvor DKU’s programmatiske 
fingeraftryk kunne iagttages, var i krav om, at der skulle være ”polytekniske fag” i en-
hedsskolen og i det hele taget en meget positiv holdning til den teknisk-videnskabelige 
udvikling. Polytekniske fag dækkede i DGS-regi over værkstedsfag, virksomhedsophold, 
socialmedicin og virksomhedsøkonomi. DKU’s ideer om en ”polyteknisk enhedsskole 
” inspireret af DDR’s skolesystem, hvor skolen ved siden af redskabsfagene og oriente-
ringsfagene også skulle rumme værksteds- og fagskoleundervisning, virksomhedsbesøg 
osv. fik ikke nogen lang levetid i elev- og studenterorganisationerne, men de fik interes-
sant nok en renæssance i forbindelse med folkeskolereformen i 2013, hvor Socialdemo-
kraterne nu havde overtaget flere af de tidligere kommunistiske forestillinger. 
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Det var således først og fremmest på det aktivitetsmæssige plan, at DKU fik gennemslags-
kraft i elev- og studenterorganisationerne. Ungdomsforbundet ville mobilisere omkring 
brede uddannelsesmæssige velfærdskrav, og midlet var især store demonstrationer og 
landsdækkende aktionsdage. 

DGS afholdt i 1970’erne et årligt landsmøde i foråret og tre repræsentantskabsmøder 
mellem landsmøderne. I 1980’erne blev repræsentantskabsmøderne afløst af en særlig 
aktivitetskonference afholdt om efteråret. På stormøderne i første halvdel af 1970’erne 
havde DKU kun mødt spredt modstand fra andre venstrefløjsgrupper. Det ændrede sig 
imidlertid i sidste halvdel af årtiet, hvor der indenfor alle organisationer opstod forskelli-
ge former for oppositionsgrupper eller fraktioner. Det blev indenfor DGS, at konflikterne 
blev hårdest. I 1975 var en gruppe medlemmer af SFU blevet valgt til bestyrelsen i DGS, 
blandt andet Jes Lunde og Tom Ahlberg, og man havde fra efteråret 1975 lige så mange 
bestyrelsesmedlemmer som DKU. På det tredje repræsentantskabsmøde valgte et flertal 
imidlertid at give Jes Lunde et mistillidsvotum som uddannelsessekretær. Begrundelsen 
var, at han lavede for lidt. Uagtet om det var rigtigt eller ej, var det et politisk signal om, at 
DKU ikke var indstillet på magtdeling med konkurrenterne fra SFU. Konsekvensen blev 
imidlertid, at DKU på det efterfølgende landsmøde fik en lammende lussing fra en umage 
koalition bestående af SFU, VS, DSU og sågar det maoistiske KFML, der sammen kunne 
stille med flere delegerede end DKU, og som på mødet sikrede sig den nødvendige op-
bakning fra den afgørende midtergruppe af partiløse. DKU havde forud for landsmødet 
stillet forslag om at få programmet opstrammet væsentligt med formuleringer om poly-
teknisk undervisning og et internationalt program, hvor DGS tilsluttede sig principper-
ne om fredelig sameksistens. Det blev imidlertid stemt ned med et brag på landsmødet. 

Selv om DKU’erne, efter at have konstateret styrkeforholdet på mødet, spillede ud med 
en række kompromisser, blev beretningen alligevel nedstemt, og det samme gjaldt deres 
programforslag om uddannelse. Oppositionen fik deres arbejdsprogram igennem, mens 
DKU fik vedtaget nogle af deres forslag afhængig af midtergruppen. DKU havde på for-
hånd forventet at sidde med 9 ud af 13 bestyrelsesmedlemmer efter landsmødet. Slutre-
sultatet blev 6 bestyrelsesmedlemmer fra oppositionen og 5 fra DKU. At DKU overhove-
det fik valgt så mange skyldtes, at der var fredsvalg til 5 poster, herunder formandsposten 
efter at oppositionen med stort flertal havde blokeret for genvalg af DKU’ernes kandidat 
i form af den tidligere formand Torben Möger Pedersen. Det var et chok for DKU, og en 
udløber af balladen blev, at gymnasieelever fra SFU og VS sammen med ikke-partiorga-
niserede dannede Socialistisk Uddannelsesfront (SUF) i november 1976 som en fælles 
oppositionsgruppe indenfor DGS og LAK. 
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SUF byggede sig ikke mindst op omkring stormøderne i DGS og LAK, hvor fronten mar-
kerede sig med alternative årsberetninger og arbejdsprogrammer. Politisk forsøgte SUF 
i første omgang at føre de universitetsstuderendes fagkritiske positioner ind i elevbevæ-
gelsen med kritik af den statslige uddannelsesplanlægning og modstand mod gymnasiets 
”politiske disciplinering” igennem karakterer og mødepligtsbestemmelser.  Kritikken 
var stærkt præget af diskussionerne i studenterbevægelsen, som man var inspireret af 
helt ned til en næsten manisk brug af forkortelser, og SUF havde da også en formel sam-
arbejdsaftale med Studenterrådet ved Københavns Universitet. 

Uddannelsesfronten kritiserede DGS og LAK for at være centralistiske og udemokrati-
ske med magten koncentreret omkring bestyrelserne og sekretariaterne. I stedet skulle 
organisationerne decentraliseres, og større vægt lægges på det lokale arbejde. Endelig 
var man modstandere af de bredt anlagte demonstrationer foran Christiansborg for 
brede velfærdsstatslige reformkrav eller mod økonomiske nedskæringer, som man ikke 
mente ”bevidstgjorde” de almindelige elever. I stedet krævede man lokalt funderede ak-
tiviteter og direkte aktioner som skolebesættelser, blokader og undervisningsboykots. 

I de følgende år øgedes presset på DKU indenfor DGS. DKU’ernes andel af bestyrelsen 
dalede således til omkring en tredjedel. Kommunisterne beholdt formandsposten, men 
næstformanden var i flere år fra SUF.

I 1978-79 havde SUF til sin egen overraskelse pludselig et flertal på to repræsentant-
skabsmøder i træk. Det var dog karakteristisk for hele den måde oppositionsarbejdet 
blev tilrettelagt på, at SUF ikke anede, hvad de skulle stille op med deres flertal. Fra for-
året 1979 var målet imidlertid at overtage hele organisationen DGS, og tilsyneladende 
havde SUF god vind i sejlene. Efter egen opfattelse havde SUF ”banket DKU’erne noget 
så grusomt” på landsmødet i 1979 og været de drivende bag masseprotesterne mod cir-
kulæret om ”åndeligt fravær” samme forår, og man havde fem medlemmer af bestyrelsen 
– lige så mange som DKU. DKU var også i efteråret 1979 overbevist om, at SUF var meget 
tæt på at overtage DGS.

Ved landsmødet i foråret 1980 løb SUF da også storm på organisationen. Beretningsdis-
kussionen udviklede sig til et 8 timer langt slagsmål fra talerstolen, som man tabte med 
et brag. Bestyrelsesflertallets beretning blev vedtaget med 112 stemmer mod 72. Bagef-
ter var den selvkritiske vurdering i SUF, at man havde fremstået som sekteriske og brugt 
sine delegerede ”som kanonføde på talerstolen.” Hvad der yderligere svækkede uddan-
nelsesfronten på mødet var, at Socialdemokraterne i DSU støttede DKU i de forskellige 
spørgsmål på landsmødet, efter at det var mislykkedes at stemme beretningen ned. Det 
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lykkedes således DKU til sin egen overraskelse at få tilslutning fra hele mellemgruppen 
på landsmødet. 

DKU’s modtræk til presset fra venstre side var således først og fremmest at appellere til 
den store midtergruppe af uorganiserede på stormøderne, og samtidig fastholde Social-
demokraterne i organisationen gennem kompromisser omkring de politiske papirer. 
Det var et klart hovedmål at fastholde den udadrettede mobiliseringslinje og bredden 
omkring organisationerne. Også selvom det indebar at give køb på deres egne politiske 
mærkesager. Så sent som i 1982 lykkedes det dog SUF at blokere for et genvalg af DKU’s 
kandidat Bo Søby Christensen som formand for DGS, da de samlede over en tredjedel af 
stemmerne mod en dispensation, selv om SUF som sådan var svækket.

Når DKU kunne fastholde sin position indenfor organisationerne, var det ikke blot i kraft 
af organisatorisk talent, men i ligeså høj grad fordi man var villig til at nedtone egne sær-
standpunkter for i stedet at formulere positioner, som kunne samle den brede uorgani-
serede midtergruppe i organisationerne og appellere til de almindelige elever. Med en vis 
succes må man retrospektivt konstatere. DKU’s aktivitetsorienterede linje, kendetegnet 
ved massedemonstrationer omkring almene interessekrav, havde opbakning. Det gjaldt 
i DGS som i de fleste andre organisationer. Forløbet af landsmøderne i DGS understrege-
de imidlertid, at kun så længe kommunisterne kunne formå at formulere det, der kunne 
skabes bred opbakning omkring, kunne de fastholde deres ledende position overfor ek-
sempelvis de venstresocialistiske arvefjender. Og det der kunne samle bredt var reform-
krav præget af socialdemokratisk eller reformpædagogisk uddannelsestænkning. Ser 
man på uddannelsesprotesterne i halvfjerdserne blandt gymnasieelever og skoleelever, 
repræsenterer de da også kontinuitet i forhold til tressernes krav om medbestemmelse, 
uddannelsesreformer og en lighedsorienteret uddannelsespolitik. 

I 1977 blev der indført generel adgangsbegrænsning til de videregående uddannelser. 
Det var en eftertrykkelig understregning af, at 1960’ernes voldsomme ekspansion inden 
for uddannelsesområdet nu var sat i bero. Samtidig steg ungdomsarbejdsløsheden vold-
somt, og da den vestlige verden i 1979 blev ramt af den anden oliekrise, blev det signalet 
til en nedskæringspolitik, som ikke mindst gik hårdt ud over uddannelsessystemet.

I takt med at optaget til gymnasiet var steget siden 1950’erne, havde der også bredt sig 
en opfattelse af, at for mange af ”de forkerte” unge blev optaget på gymnasiet, når mere 
end 25 procent af de unge nu valgte en gymnasial ungdomsuddannelse. I offentligheden 
florerede historier om, at eleverne nu var mere umotiverede og pjækkede for meget. Der 
var tydelige tendenser til ”moralsk panik”, når det handlede om de unge på gymnasierne. 
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Da Socialdemokratiet og Venstre i 1978 dannede SV-regeringen, var det derfor et krav 
fra Venstres uddannelsespolitiske ordfører Bertel Haarder, at der blev grebet ind med 
disciplineringstiltag over for den slendrian, man forestillede sig prægede de danske gym-
nasier. 

Resultatet blev et nyt mødepligtscirkulære i februar 1979, hvor elever skulle kunne note-
res som værende fysisk fraværende, hvis de efter rektorens vurdering ikke var tilstræk-
keligt aktive i timerne, og dermed ikke fortsætte i gymnasiet eller blive indstillet til ek-
samen. Hvordan den tilstrækkelige aktivitet skulle måles var mildt sagt uklart, og der 
bredte sig et ramaskrig på de danske gymnasier mod SV-regeringens forsøg på at indføre 
bestemmelser om ”åndeligt fravær”. Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) tog også 
skarpt afstand fra cirkulæret. DGS tog effektivt styringen og opfordrede til aktioner og 
den 21. marts aktionerede 25.000 gymnasieelever derfor landet over, 10.000 elever stod 
foran Christiansborg og undervisningen blev nedlagt på 65 gymnasier fulgt af flere sko-
lebesættelser og fysiske blokader. 

Mest voldsomt gik det for sig, da eleverne på Gentofte Statsskole igennem en hel uge 
holdt deres skole besat. Blandt embedsmændene udløste aktionerne nervøsitet for om 
en endnu større bølge af gymnasiebesættelser var undervejs. Kresten Poulsgaard ville 
have elevaktivisterne fra Gentofte straffet og Mimi Jacobsen fra CD tog skarp afstand fra 
eleverne og DGS.  Næstformanden for DGS, Jakob Nerup, var elev på Gentofte Statsskole 
og var en af de drivende kræfter bag aktionen. Derfor foreslog Direktoratet for Gymna-
sieskolerne og HF i en efterfølgende samtale med den lokale rektor, at han skulle bortvi-
ses som en symbolsk straffeforanstaltning, men kun hvis lærerrådet ville bakke op. Det 
ville de lokale lærere imidlertid ikke.

Protestaktionerne havde været meget omfattende, og det var blevet stadigt tydeligere, 
at cirkulæret var dybt problematisk af både pædagogiske og juridiske årsager. Det endte 
derfor med, at undervisningsministeren lagde sig fladt på maven og trak cirkulæret tilba-
ge. Cirkulæret om ”åndeligt fravær” fra 1979 var ikke desto mindre et af de første signaler 
om de grundlæggende ændringer af det uddannelsespolitiske landskab, der skulle kom-
me til at præge det følgende årti.
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Vi følte os som revolutionens frontkæmpere
Birgit Gylling Andersen, advokat
Fortalt til Christoffer Augustinus Vedsted
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”Jeg blev valgt som formand for DGS på et meget dramatisk Landsmøde i februar 
1976 på Vallensbæk Gymnasium. Gymnastiksalen var helt fyldt op, og ALLE 
fraktioner havde indsamlet revl og krat”
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Min familie havde rødder i højskolebevægelsen, så der har altid været politiske diskus-
sioner om middagsbordet under min opvækst. Noget af det første der formede mig som 
politisk menneske var, da jeg som 10-årig så de sortes kamp i USA på TV. Senere kom 
Vietnam-krigen, og begge ting var med til at give mig den sociale indignation, der lagde 
grundstenen til mit senere arbejde i DGS.

Min vej ind i Danmarks Kommunistiske Ungdom (DKU) var som mange andres, at jeg 
mødte en meget smuk ung mand, som var aktiv i ungdomsforbundet. Tilknytningen til 
DKU var også et oprør mod mine forældres borgerlige liv, og de var helt uforstående over-
for, at det lige var der, jeg havnede – jeg brugte ti år på at skændes om politik med min far; 
jeg hørte til den gruppe, der kom lige i hælene på ungdomsoprøret, kvindefrigørelsen og 
den frie hash i en skøn blanding.

Efter et år på Det Fri Gymnasium tog jeg det elegante spring, at jeg skiftede til Øregård 
Gymnasium – fra den ene yderlighed til den anden. Men det var med udspring i mit med-
lemskab af DKU, at jeg blev fagligt aktiv i DGS. Jeg begyndte at komme inde på sekreta-
riatet, der dengang lå i Fredensgade, hvor Carsten Vesterø Jensen , der nu er kontorchef 
i Skat, var formand. Det lå i tiden af have holdninger til alt og blande sig så meget som 
muligt i den politiske debat. Jeg kan tydeligt huske en aften, hvor vi skulle planlægge en 
stor demonstration. Der var en af de andre, der klagede over, at vi skulle arbejde en lør-
dag aften. Det forstod jeg slet ikke – vi skulle jo redde verden. Det var dog svært at få en 
studentereksamen og det politiske arbejde til at gå op i en højere enhed. Jeg fik hjælp af 
en gymnasieelev, der selv havde været aktivt på sit gymnasium, og som tak for min ind-
sats for gymnaieeleverne hjalp mig  med at komme igennem eksaminerne. Vi sad et hel 
forår og læste matematik og fysik i hans kælder i Ballerup, mens vi røg pibe, hørte Frank 
Zappa og spille skak i pauserne. 

DKU havde et stærkt tag i DGS dengang. I løbet af bare et år fik DKU næsten absolut 
flertal i bestyrelsen, og på det efterfølgende repræsentantskabsmøde begyndte alle an-
dre politiske grupperinger og fraktioner at udveksle adresser, så de kunne mobilisere en 
modstand mod os i DKU.  

Jeg blev valgt som formand for DGS på et meget dramatisk Landsmøde i februar 1976 
på Vallensbæk Gymnasium. Gymnastiksalen var helt fyldt op, og ALLE fraktioner hav-
de indsamlet revl og krat. Torben Möger Pedersen var formand for DGS på daværende 
tidspunkt, men hans årsberetning blev simpelthen nedstemt men én eller to stemmer på 
grund af alle de partipolitiske spændinger. Og så kunne han ikke stille op igen. I salen var 
der under hele mødet en summen og snurren af alle de konflikter, der var.
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På det tidspunkt i organisationen var stemningen så dårlig, at der slet ingen venskabelige 
følelser var mellem DGS’ere på tværs af partiskel. Hadfuldt er måske et for stærkt ord, 
men der var i hvert fald ikke fælles-bajere efter mødet.

Jeg var gået i seng klokken to om natten efter en kilometerlang talerliste, men pludse-
lig kom Torben Möger ind og vækkede mig. ”Du skal være formand for DGS”. Vi levede 
og åndede for organisationen, så jeg var selvfølgelig frisk på det. Da jeg dagen efter blev 
valgt, skulle jeg holde en takketale fra talerstolen, hvor jeg vist fik sagt noget værre slud-
der – jeg var fuldstændig rystet og vidste slet ikke, hvad jeg skulle gøre i situationen. Men 
jeg var valgt, og som den første kvindelige formand i DGS, for øvrigt.

Som formand var det jeg holdt mest af at tage nattogene rundt i Danmark og besøge alle 
de danske gymnasier og elevråd. Det gjorde vi blandt andet for at mobilisere til de store 
uddannelsesdemonstrationer, der dengang var i 70’erne. Vi nedlagde undervisningen, 
lavede aktioner og besatte gymnasier. Det var en enormt hård tid, men vi havde det sinds-
sygt sjovt. Og vi troede vitterligt, at revolutionen var lige om hjørnet. Engang var vi inde 
og demonstrere mod en borgerlig regering, og vi endte alle sammen på Gråbrødre Torv i 
København; der sad vi tæt pakket på brostenene på torvet og drak bajere og var sikre på, 
at vi ville tage magten fra de borgerlige i morgen. Pludselig var der en, der rejste sig op 
og spillede Internationale på trompet, og hele Gråbrødre Torv rejste sig og sang med. Vi 
følte os som revolutionens frontløbere.

Jeg snakkede med en kvinde forleden dag, som er på min alder, og vi blev enige om, at vi 
er meget taknemmelige over at have været en del af den tid. For på et dybt plan blev vi sat 
rigtigt fri. Jeg kan i dag se unge kvinder og mødre, der er underlagt så smalle normer: de 
skal være gode til alt. Vi sprang alle de normer. Det handlede om, at vi skulle gøre det, vi 
synes var rigtigt, og vi skulle være frie.

Som det sikkert også er i dag, var det en helt særligt livsstil at arbejde inde på DGS’ sekre-
tariat. Der lå en Kentucky Fried Chicken over for os på det tidspunkt, og det levede vi af 
i tiden op til demonstrationer og landsmøder. Og ellers handlede det bare om at arbejde. 
Jeg tror, at den arbejdsdisciplin jeg har i dag stammer fra dengang. Det hele flød også ud 
i et – kærester, socialt liv og vores politiske arbejde. Mange af os var på bistandshjælp for 
at kunne arbejde fuld tid for DGS, for ellers ville vi ikke have kunnet finansiere noget som 
helst. 

Det, jeg er mest stolt af i min tid i DGS, er det Landsmøde, hvor jeg blev genvalgt som 
formand. Langsomt hen over mit første år skiftede den krigeriske stemningen mellem de 
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politiske fraktioner. Karsten Hønge, som dengang var aktiv i SF og SFU, kom hen til mig 
på Landsmødet og tog initiativ til at begrave stridsøksen. Det ville jeg gerne være med 
til, og det lykkedes os faktisk at afslutte Landsmødet i forsoning mellem alle fraktioner. 
Det var jeg virkelig stolt af, for selvom jeg var dedikeret DKU’er, havde jeg en instinktiv 
fornemmelse af, at de heftige faktionskampe, der var mellem os, var dårlig for organisa-
tionen. Men det krævede et benhårdt diplomatiarbejde at få alle brikkerne til at gå op, så 
vi kunne forene os om en samlet arbejdsplan. 

Ud over de interne stridigheder kæmpede vi også dengang mod det borgelige modstykke 
til DGS, GLO. Og dem var der ingen forsoning med. Formanden for GLO hadede jeg vir-
kelig af et godt hjerte, for jeg var helt sikker på, at hendes organisation ødelagde verden 
– DGS var jo mit hjerteblod.

Min tid i DGS var en vild rejse og modningsproces for mig, og der er ingen tvivl om, at 
jeg har taget meget med videre fra min tid i organisationen; den arbejdsmoral og de erfa-
ringer jeg fik, har lagt grundstenen til sider af min personlighed, som jeg bruger den dag 
i dag i mit arbejde som selvstændig advokat. På det mentale plan lå der dog også et stort 
reparationsarbejde foran mig i min tid efter DGS. Mange af de processer man skal gen-
nemleve som ung, hvor man skal finde ud af, hvem man selv er, var vi mange, der missede 
under det politiske arbejde dengang. Men jeg ville ikke bytte de erfaringer, jeg har fået 
for noget.

Jeg er stolt af min tid i DGS, og jeg er stolt af de politiske kampe vi kæmpede dengang, for 
vi gjorde vitterligt en forskel i uddannelsessystemet. Jeg ønsker hermed DGS hjerteligt 
tillykke med de 50 år, og jeg er sikker på, at der er mange ligeså gode oplevelser i vente for 
kommende gymnasieelever, som jeg selv fik i min tid.
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Fra den røde sandkasse – og andre fabler
Karsten Hønge
Folketingskandidat for SF
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”Vi havde vores eget mikrounivers, 

der med sin logeagtige kultur må have 

virket utilnærmelig, frelst og sekterisk 

på udenforstående. Mange andre unge 

betragtede os sikkert med hovedrysten. 

Og med god grund.”
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Rektor kaldte mig jævnlig til samtale. Den var gal med fraværet og indsatsen i nogle be-
stemte fag. Ikke underligt, for tiden gik med møder i DGS, SUF, indsamling af penge til 
strejkende i Danmark og udlandet, solidaritetsarrangementer for Chile, SWAPO i Na-
mibia, ANC i Sydafrika, mod atomkraft og en masse andet. Fester blev der heldigvis også 
plads til. Men jeg rationerede lektier og fremmøde.

Klokken 23.00 fredag aften tager jeg med nattoget fra Thisted til København. Efter en 
nat i liggevognen triller toget ind på Hovedbanegården klokken 07.00. Møderne starter 
kl. 10.00, så jeg finder et konditori, hvor jeg over en kop kaffe kan vågne rigtigt. Toget 
hjemad kører søndag kl. 17.00, og jeg er tilbage i Thisted kl. 0.30 med en drænet SU konto. 
Dengang kunne togtiden vel at mærke ikke slås ihjel med musik, mobiltelefon, internet 
eller andre snedige fremtids ting og sager. Det var godt nok nogle lange timer. Sådan gik 
omtrent hver anden weekend i mine to sidste år i gymnasiet. Enten med møde i DGS eller 
i en eller anden politisk sammenhæng.

I nogle år var jeg aktiv i skoleelevernes organisation, LOE, og på samme tid medlem af 
landsledelsen for SF`s ungdomsorganisation. I LOE var der ikke mange SFU`ere, så jeg 
havde glædet mig til at blive en del af gymnasiemiljøet.

Det var en sjov oplevelse at hive et par arkivbokse op fra kælderen, og læse dem igennem 
i forbindelse med dette indlæg. Jeg kunne fornemme stemningen, genkende navne jeg 
ellers havde glemt, og jeg måtte skraldgrine af vores selvhøjtidelighed og bevidste for-
søg på at være så abstrakte, akademiske og uforståelige som muligt. Selv mindre artikler 
havde ofte både fodnoter og en litteraturliste som afslutning. Vi havde vores eget mik-
rounivers, der med sin logeagtige kultur må have virket utilnærmelig, frelst og sekterisk 
på udenforstående. Mange andre unge betragtede os sikkert med hovedrysten. Og med 
god grund.  

De højpandede debatter blev ofte ført an af bedrevidende og selvhævdende typer, og jeg 
har sikkert også været træls at høre på. Den navlepillende kultur, gav måske en dejlig 
følelse i maven på de indviede, men den stødte mange væk. Det blev til gengæld en god 
vaccination, så jeg i årene efter gymnasiet havde noget at stå imod med.

Aktiviteterne for bedre forhold når det f.eks. kom til SU, kollegier og eksamen betød selv-
følgelig meget. Men vi brugte utrolig meget krudt på at definere og afgrænse os i forhold 
til hinanden. I DGS betød det især afstand til de unge kommunister i DKU, der var den 
stærkeste organisatoriske gruppe. De borgerlige havde samlet sig i Gymnasieelevernes 
Lands Organisation eller Konservative Gymnasiaster. Kommunisterne skal have aner-
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kendelse for deres vedholdende praktiske indsats for at få de forskellige uddannelsesor-
ganisationer til at fungere, og for at sikre et jordnært fagligt indhold i politikken. Andre 
ting kunne jeg til gengæld ikke døje hos kommunisterne, blandt andet deres lemfældige 
forhold til demokrati, og at de ofte brugte faglige organisationer som dække for at nå par-
tipolitiske mål.

En iskold lejrtænkning dominerede, og den blev understøttet af krigsretorik. Der var 
kampe, allierede, fjender, forrædere, overløbere, strategi, taktik, sejre og nederlag. Ven-
skaber på tværs af de politiske grupperinger var sjældne, og kæresteforhold på tværs ek-
sisterede slet ikke, så vidt jeg husker. Det var usædvanligt bare at spise frokost ved samme 
bord. Vi var helt opslugte af ideologiske diskussioner og de seneste taktiske manøvrer. På 
sin egen måde gav dette absurde teater mening på det tidspunkt, hvor det fandt sted, og 
er vel et godt situationsbillede på venstrefløjen i 70`erne. Alt og alle blev politiseret, hvor 
vi, trods vores unge alder, først og fremmest så hinanden som repræsentanter for politi-
ske strømninger. 

Jeg startede i gymnasiet i 1975, og deltager i det første DGS møde i december samme 
år. På dette repræsentantskabsmøde smed DKU`erne, gennem en snedig manøvre, op-
positionen ud af bestyrelsen. Det blev startskuddet til en hård kamp, og en samling af 
forskellige grupper, som var trætte af kommunisternes topstyring og benhårde metoder. 
Det betød også et opsving i modstanden mod en politik, der var som snydt ud af næsen 
på lederne i Sovjet og Østtyskland og oversat af de voksne i Danmarks Kommunistiske 
Parti, DKP. Vi så DKU`erne som førte hånddukker, der plaprede Østeuropa og DKP efter 
munden. 

Som en lille disciplineret hær fulgte kommunisterne hovedparolen fra Østblokken, som 
oversat af DKP betød, at de skulle arbejde for en meget bred folkelig front. Det skulle ofte 
foregå gennem centralt arrangerede demonstrationer eller deputationer til folketinget. 
DKU argumenterede også for en uddannelsespolitik, som var stærkt påvirket af håbløse 
ideer fra Østtyskland. Det stemplede vi som kønsløst, perspektivløst og uden relevans 
for klassekampen. Trods DKU`ernes talent for at organisere, kunne de ikke vinde lands-
mødet i 1976. Klokken halv et om natten stod oppositionen på stolene og klappede eufo-
risk. Efter en maratondebat havde et flertal på 57 mod 55 stemt bestyrelsens beretning 
ned. Gennem en mistillidsafstemning på samme møde blev formanden forhindret i at 
genopstille. Han fik vist nok en tur på Leninskolen som belønning for udvist tapperhed 
i kampen. 

Konflikterne var nu helt åbenlyse, og det gik fra slag til slag. Der var hidsige debatter, og 
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beskyldninger af enhver slags føg gennem luften. Talerstolsakrobaterne havde kronede 
dage, og selv formelle proceduredebatter trak ud med evige konflikter. Mens mødedelta-
gerne festede, forsøgte repræsentanter fra de forskellige fløje natten igennem i såkaldte 
redaktionsudvalg at file ord og sætninger til. Mange weekender gav blot et par timers 
søvn, og i vores selvforståelse var vi nogle Fandens Karle. Hvor mange mon i tiden efter 
møderne læste disse værdifulde kompromisser eller resultaterne af snævre afstemnin-
ger? Ikke mange!

Det meste af oppositionen var samlet i SUF, Socialistisk Uddannelses Front, som bestod 
af ”den udogmatiske venstrefløj”, især VS og SF. Der blev råbt ”parlamentsfiksering” og 
”reformisme” efter kommunisterne, som vi opfattede som forbenede halvsocialdemo-
krater. SUF skulle til gengæld være en del af en radikal systemkritisk bevægelse. Men 
SUF var også delt i forskellige fraktioner, hvoraf en stor gruppe slet ikke mente, at det 
havde nogen særlig værdi overhovedet at arbejde i DGS. Jeg tilhørte den gruppe, som 
mente at det konkrete faglige arbejde var vigtigt. Vi holdt derfor ofte formøde i min frak-
tion før det fælles møde i SUF, som også ofte var et formøde til et møde i DGS. Der blev 
konspireret og lagt planer overalt.

SUF havde et mål om at styrke den ”socialistiske bevidsthed”, som var vigtigere end den 
snævre kamp for elevernes egne dagligdags interesser. Topstyrede demonstrationer kri-
tiserede vi med et af tidens hotte ord for at være ”demobiliserende”. Vi så større perspek-
tiver i lokale aktiviteter med blandt andet besættelser af skoler. Her var det absolutte 
modeord ”basis”. Fokus var en marxistisk kritik af uddannelsernes borgerlige indhold og 
samfundskritik i almindelighed. Vi talte meget om ”kampen mellem de to hovedlinjer”, 
udtrykt gennem SUF og DKU. Socialdemokrater og borgerlige kunne man næsten ikke 
tage alvorligt, men maoisterne / ”kineserne” var synlige i perioder.

Det var et hestearbejde at få både det politiske og praktiske arbejde til at hænge sammen. 
Enorme mængder af diskussionspapirer skulle skrives, kopieres og sendes i konvolutter 
rundt i landet. Hvis man boede hjemme havde forældrene sandsynligvis en telefon man 
kunne benytte, men så snart man var ude af døren var kontakten tabt. Alle mulige diskus-
sioner og taktiske manøvrer op til møderne skulle planlægges i god tid, og meget kunne 
let gå skævt. Det var et energisk miljø med sjove mennesker i hidsige kampe med og mod 
hinanden. Det var en hård politisk skole, hvor vi lærte at analysere politik og komplicere-
de tekster, lægge strategi og debattere skarpt med hinanden. I mit senere virke som fag-
foreningsformand og politiker har jeg ofte, dog med et skævt smil, sendt taknemmelige 
tanker til 70`ernes politiske kamppladser.





58

1980erne
Nye vinde fra højre
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Fejring af Operation Dagsværks færdiggjorte 
bistandsprojekt i 1988
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Indledning af Knud Holt Nielsen

1980’erne blev et årti præget af nye politiske vinde, hvor dagsordenen inden for uddan-
nelsespolitikken blev grundlæggende forandret, så det præger uddannelsessystemet 
endnu i dag mere end 25 år efter årtiets afslutning. Efter fem årtiers socialdemokratisk 
dominans blev det nu i høj grad de borgerlige partier, der satte den politiske dagsorden 
for den samfundsmæssige udvikling i Danmark.

Da Schlüter-regeringen kom til magten i 1982, var det ikke efter et stemmeskred ved et 
folketingsvalg, men et resultat af, at Anker Jørgensen smed håndklædet i ringen og gik 
af uden valg. Man kunne betragte det som et udtryk for, at Socialdemokraterne opgav 
at løse modsætningen mellem på den ene side partiets erklærede politiske (velfærds)
mål og på den anden side den økonomiske nedskæringspolitik, som partiet havde gen-
nemført i en årrække. Schlüter-regeringen var en koalitionsregering, der strakte sig fra 
pragmatiske konservative til stærkt ideologiske neoliberalister. Ikke mindst uddannel-
sesområdet blev under den nye regering et laboratorium for en neoliberal omstilling af 
den offentlige sektor, da venstreideologen Bertel Haarder blev undervisningsminister. 
Haarder blev den mest markante danske eksponent for den politiske ny-orientering, 
som i udlandet var symboliseret ved Margaret Thatcher og Ronald Reagan. Han blev den 
længst siddende undervisningsminister i Danmarkshistorien, og Haarder er uden dis-
kussion den enkelte politiker, der siden krigen har haft den største betydning for hele 
uddannelsesområdets udvikling. 1980’erne var da også præget af en række skarpe kon-
flikter mellem ministeren på den ene side og på den anden uddannelsesinstitutionerne, 
lærerorganisationerne og ikke mindst elev- og studenterorganisationerne.

Haarder ønskede et opgør med reformpædagogikken, og samtidig skulle hele uddannel-
sessystemet orientere sig mere snævert i retning af erhvervslivet. Haarder videreførte 
umiddelbart Socialdemokraternes nedskæringspolitik, men han formåede samtidig at 
forvandle nedskæringspolitikken til et offensivt politisk instrument for ideologiske æn-
dringer.

Modstanden mod Haarders politik kom først og fremmest fra de berørte grupper, elever-
ne, de studerende og lærerne, og det blev DGS, som kom til at få rollen som ministerens 
hovedmodstander blandt de unge. Det afspejler sig i periodens protestaktioner, hvor det 
var gymnasieeleverne, som stod i front (figur 3).  Haarder havde allerede manifesteret sig 
i forbindelse med debatten om U90 i 1978, der havde givet anledning til en stadigt klare-
re formulering af et nyt højre i uddannelsespolitikken, og en samling af kræfterne med 
Haarder som den centrale figur. Centralt stod krav om et opgør med lighedsmålsætnin-
gen i uddannelsessystemet og mistro mod nye undervisningsformer. I foråret 1982 havde 
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Haarder ligeledes, sammen med andre venstre-folk, forfattet kampskriftet ”Kampen om 
gymnasiet”, hvori han udnævnte gymnasiet til 1980’ernes vigtigste kulturkamp. Haar-
der ville gøre op med tanker om tværfaglighed, emneorientering og samfundsrelevans. 
Gymnasiet skulle i stedet styrke de målbare kundskaber og de traditionelle værdier og på 
samme tid i meget højere rette sig mod erhvervslivet og erhvervslivets behov. Samtidig 
var en af hovedbeklagelserne i ”Kampen om gymnasiet”, at for mange unge valgte gym-
nasiet. For Haarder førte dette til niveausænkning, disciplinkrise, fordyrelser og ufrihed. 
I stedet skulle gymnasiet være for de færre. De unge skulle i stedet søge ind på kortere 
uddannelser, og i det hele taget specialisere sig tidligere. 

Det var altså allerede ved Haarders tiltræden tydeligt, at omfattende ændringer af ud-
dannelsessystemet var i vente. Haarder lagde ikke skjul på, at han ville benytte alle de 
beføjelser, han havde, for at styrke sit eget uddannelsessyn i skolen på bekostning af det 
reformpædagogiske, og der gik kun 20 dage fra hans tiltræden til han nedlagde CUR. 
Haarder ændrede således magtudøvelsesformen grundlæggende i uddannelsespolitik-
ken. Organisationerne blev igennem hele perioden holdt udenfor indflydelse, og uddan-
nelsespolitikken blev i stedet formet uafhængigt af organisationerne for de berørte grup-
per og igennem håndplukkede ad hoc-udvalg. Reelt en centralisering af magten omkring 
ministeren.

Figur 3: Deltagelser i uddannelsesdemonstrationer 1980-1991 ifølge dagspressen.
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Kulminationen blev omlægningen af undervisningsministeriet i 1989 med nedlæggelsen 
af direktoraterne, der administrerede ifølge lovgivningen, til fordel for afdelinger som 
sorterede direkte under ministeren. 

Udover at Haarder holdt elev- og studenterorganisationerne ude af de politiske udvalg, 
forsøgte han sig også med politiske indgreb overfor dem. I 1982 forsøgte han at fjerne 
tilskuddet fra tipsmidlerne til elevorganisationerne, og i juni 1983 gik han direkte ind 
og forsøgte at blokere for statsgymnasiers indmeldelse i DGS og LAK med det såkaldte 
«Hetzcirkulære». Cirkulæret fastlagde stramme retningslinjer for afstemningsprocedu-
ren, når elevråd på statsgymnasierne ville melde sig ind i DGS og LAK, og ministeren 
blandede sig i, hvordan debatten forud skulle tilrettelægges. Cirkulæret mistede sin be-
tydning efter amtsovertagelserne af statsgymnasierne.

Haarders magtudøvelsesform  kan kaldes for strategisk ledelse. Den autoritære ledel-
se sætter dagsordenen, hvorefter den efterfølgende skaber tilslutning til denne gennem 
massemediebaserede holdningskampagner. Kommunikationen er envejs og foregår 
ovenfra og ned. Efterkrigstidens demokratiske samarbejdsmodel havde repræsenteret 
en klassisk borgerlig offentlighed, hvor politikerne er afhængige af opinionen og den fæl-
les forståelsesramme fremmet gennem åben og fri debat og inddragelse af sagkundska-
ben og de berørte parter. Med den strategiske ledelse (eller statsstyret) skaber politiker-
ne opinionen. Magten koncentreres således i hænderne på ministeren som repræsentant 
for den stærke stat som supplement til det fri marked. Måden at lave uddannelsespolitik 
på blev fundamentalt anderledes, og på denne baggrund dalede såvel udvalgsarbejdets 
som demonstrationers effekt, og elev- og studenterbevægelsens formelle og uformelle 
indflydelsesmuligheder blev stærkt forringede. 

Nogen gange kunne det give sig særprægede udslag, som da Haarder fik skrevet ikke-eksi-
sterende uddannelser på skemaet med uddannelsesønsker, der blev sendt ud til skoleele-
verne i januar 1984. Haarder foreslog ”Industriel grunduddannelse” og ”ældre-omsorgs-
uddannelse” oprettet og ville benytte elevernes ansøgninger for at lægge yderligere pres 
på folketinget. Haarder havde fra starten en forestilling om, at styringen af uddannelses-
området i højere grad skulle være markedet. Men direkte privatiseringer kom ikke på 
tale, i stedet blev der tale om en ”markedsmæssiggørelse” af uddannelsessystemet, som 
følge af Haarders reformer i den sidste halvdel af 1980’erne, sammenfattet i det såkaldte 
”Perestrojka-oplæg”. Af Haarder karakteriseret som decentralisering, selvforvaltning 
og afbureaukratisering. Der skulle etableres et frit forbrugsvalg imellem de forskellige 
uddannelsesinstitutioner, der skulle etablere egen profil og konkurrere om eleverne på 
markedsmæssige vilkår. Regelstyringen blev afviklet til fordel for ideen om mål-ramme-
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styring og taxametersystemer, således at ressourcerne tildeltes gennem bloktilskud, og 
kunne benyttes efter institutionens ønsker, blot man levede op til de faglige mål. Det var 
således institutionernes problem at forvalte f.eks. nedskæringer og manglende sammen-
hæng mellem økonomiske ressourcer og politiske krav.

Gymnasiet var ved indgangen til firserne det mest regelstyrede område, og det blev der-
for her, at hovedslagene mellem undervisningsministeren og de unge kom til at stå. I for-
året 1983 forsøgte Haarder at hæve den lovlige klassekvotient i gymnasiet fra 28 til 29 
med det såkaldte ”Rexona-cirkulære”. Det udløste de største elevprotester i fire år. På 
landsplan samlede DGS mellem 30.000 og 40.000 unge i demonstrationer, og 137 gym-
nasier og Hf-kurser var berørt af protestaktiviteter i april 1983. 

Haarder var indstillet på at sætte hårdt mod hårdt. ”De skal sparkes til det Fandme! (…) 
Ingen pardon! Lad dem tage klapstole med hjemmefra!” lød det således fra Haarder til de 
ministerielle embedsmænd, men protesterne resulterede i, at et folketingsflertal tvang 
Haarder til at trække cirkulæret tilbage. Nederlaget var et alvorligt prestigetab for den 
temperamentsfulde minister, der fnysende af arrigskab proklamerede, at amterne frem-
over skulle overtage de statslige gymnasieskoler og i øvrigt udsendte et cirkulære, der 
skulle obstruere elevrådenes muligheder for at melde sig ind i DGS. 

’Amtificeringen’, som den siden blev kaldt, fik imidlertid hurtigt mere vidtrækkende per-
spektiver og blev det første skridt i retning af mål-ramme styringen og dermed de neoli-
berale strukturreformer, som blev gennemført i hele uddannelsessektoren sidst i årtiet. 
At omkring en tredjedel af landets gymnasier var statsskoler betød nemlig, at den sid-
dende undervisningsminister havde et direkte ansvar for forholdene i gymnasiet. 
Statsskolerne var normdannende og satte en minimumsstandard for, hvordan en gym-
nasieuddannelse burde se ud og begrænsede på den måde amternes muligheder for at 
gennemføre forringelser af gymnasieuddannelserne.

Da lovforslaget blev fremsat i foråret 1984, gennemførte gymnasieeleverne da også om-
fattende protestaktioner i lighed med året før. Denne gang sammen med skoleeleverne, 
der protesterede mod en bølge af skolelukninger. Da DGS og LOE indkaldte til aktions-
dag den 4. april 1984 deltog op mod 40.000 elever på landsplan, heraf 15-20.000 alene 
på Slotspladsen. Op til aktionsdagen var der undervisningsboykots, skolebesættelser mv. 
rundt omkring på landets gymnasier. Aktionerne havde en vis effekt, for ved tredjebe-
handlingen i folketinget lykkedes det kun at skaffe det nødvendige flertal for amtsover-
tagelsen i kraft af, at et tidligere medlem af Fremskridtspartiet var blevet løsgænger. Da 
forslaget blev vedtaget den 30. maj var det således kun med én stemmes flertal, og Haar-
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der havde eftersigende måttet gøre spørgsmålet til et kabinetsspørgsmål for at overbe-
vise de skeptiske konservative. De konservatives ordfører i uddannelsesspørgsmål, Eva 
Møller, var heller ikke stolt ved situationen. Hun erkendte i pressen, at der hermed blev 
brudt med traditionen for brede flertal bag uddannelsesreformer. Haarder kunne dog 
bruge som argument overfor folketinget, at GLO sagde god for forslaget. 

Haarder fik gennemtrumfet sit forslag om amtsovertagelse, men han blev undervejs 
presset til at afgive en række politiske løfter. Det blev indarbejdet i lovgivningen, at 
nedlæggelse af gymnasier kun kunne ske med ministerens godkendelse, og under før-
stebehandlingen erklærede Haarder, at den såkaldte ”Ordrup-klausul” stadig stod ved 
magt. Ordrup-klausulen var blevet til i foråret 1982, i øvrigt på foranledning af daværen-
de folketingsmedlem Bertel Haarder, og fastslog at undervisningsministeren kun kun-
ne godkende gymnasielukninger såfremt 1) klassekvotienterne havde stabiliseret sig på 
max. 24 elever, 2) skolernes overbelægning var afskaffet og 3) søgningen var mindre end 
80 elever. Presset fra organisationerne, og vel også modvilje i direktoratet, lå givetvis til 
grund for lovtekstens bemærkninger om, at det skulle være en forudsætning, at der ikke 
i forbindelse med forslaget skete ændringer i det centrale pædagogiske tilsyn. Det lå så-
ledes også i loven, at undervisningsministeren kunne sætte regler om forskellige sager, 
eksempelvis forsøgsarbejde, klassekvotienter, adgang til gymnasiet, oprettelse af linjer/
grene mv. Men det var særdeles åbne formuleringer, og det var tydeligt, at Haarder ikke 
ønskede dette. Eller som han erklærede allerede i efteråret 1985: ”Gymnasierne må i 
fremtiden selv prioritere om de vil have høje klassekvotienter på holdene eller i stam-
klasserne.”

DGS rystede dog Haarder grundigt, og det var vurderingen i beretningen på det efter-
følgende landsmøde, at Haarder ikke havde kunnet klare endnu et stort nederlag på 
gymnasieområdet.  At amtsovertagelsen pegede langt videre end et simpelt decentrali-
seringsforslag blev understreget af, at Haarder i august 1984 offentliggjorde, at han et 
halvt år forinden havde nedsat et udvalg, der skulle komme med et bud på en reform af 
gymnasiet, det såkaldt Uffe Gravers Pedersen (UGP) udvalg. Udvalget var blevet nedsat 
af Haarder i hemmelighed - også udenom gymnasiedirektoratet. UGP-udvalgets rapport 
kom i september 1984; den anbefalede etableringen af et valgfagsgymnasium, ligesom 
der skulle være strammere fraværsregler, flere prøver og mere skriftligt arbejde. 

DGS’ modtræk til amtsovertagelsen blev, at det lokale arbejde skulle styrkes gennem op-
bygningen af amtslige fælleselevråd, samtidig med at man politisk skulle få folketinget 
til at trumfe landsdækkende regler igennem indenfor alle områder, så man sikrede kva-
liteten og et ensartet gymnasieniveau. I 1985 startede DGS derfor en kampagne for max. 
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24 elever i klasserne. Samtidig rejste Gymnasieskolernes Lærerforening kravet om en 
maksimal klassekvotient på 24 i forbindelse med overenskomstforhandlingerne og gik 
så vidt som til at udsende strejkevarsel. Aktiviteterne drejede sig i høj grad om at fasthol-
de lærerne på kravet om de 24 elever, da man var fuldt ud bevidst om, at lærerne kunne 
finde på at svigte kravet til fordel for højere lønninger. GL endte da også med at prioritere 
løn over de mere vidtrækkende pædagogiske perspektiver og frafaldt kravet. Mulighe-
den for at gennemtvinge landsdækkende regler, der kunne modvirke konsekvenserne af 
”selvforvaltningen”, var afhængige af lærernes støtte - og her svigtede GL. Hermed var 
forsøget på at modvirke Haarders decentraliseringsplaner reelt endt som en fiasko.  
Parallelt med den nye regering manifesterede der sig et nyt højreorienteret ungdomso-
prør med opblomstringen af Konservativ Ungdom. Organisationen, der havde levet en 
stagnerende tilværelse igennem 1970’erne, blomstrede voldsomt op i løbet af 1981-82 i 
kraft af en stærkt mediebåren kampagne. Det blev smart blandt de unge at være KU’er, 
og slipset blev i lighed med punkernes grønne hanekam nu et individualistisk oprørs-
symbol mod 1970’ernes fodformede venstreorientering, kollektivisme, velfærdsstat og 
kvindebevægelse. 

Konservativ Ungdom kan med god ret ses som en politisk variant af discobølgens for-
brugs- og modeorienterede ungdomskultur. 1970’ernes borgerlige organisationer blandt 
unge på uddannelsesstederne, som eksempelvis Moderate Studenter, FLO og GLO, hav-
de spillet en vis rolle som støtte for de borgerlige partiers uddannelsespolitik og i pres-
sen, men de havde ikke haft voldsom betydning på det lokale niveau, og medlemstallet 
havde været meget beskedent. Anderledes med 1980’ernes konservative ungdomsoprør. 
Her bredte Konservative Gymnasiaster sig voldsomt på landets gymnasier og bekrige-
de indædt de lokale gymnasieaktivister i elevråd, dagsværkgrupper og lignende og ikke 
mindst DGS, der fik status som de unge konservatives hovedfjende. Efter et årti med ven-
streorientering blandt ungdommen vakte de unge konservative stor opsigt i offentlig-
heden. Mindre bemærket var imidlertid, at der parallelt med KU-bølgen var en meget 
stærk SF-bølge blandt unge. SF fik næsten fordoblet sin vælgertilslutning ved valget i 
1981, og i årene frem til 1987 steg vælgertilslutningen uafbrudt til partiet nåede op på 14 
procent. Blandt de unge vælgere var tilslutningen endnu mere markant. Sidste halvdel af 
firserne satte næsten 30 procent af de unge vælgere deres kryds ved SF.

Elev- og studenterorganisationerne var fortsat en arena for konflikter mellem de for-
skellige politiske ungdomsorganisationer. Men hvor de små organisationer som GLO og 
FLO især var domineret af Venstres Ungdom, så var det de fire politiske ungdomsorga-
nisationer DSU, DKU, SFU og VSU, der prægede konflikterne i elevråd, på landsmøder-
ne og i bestyrelsesarbejdet for DGS fra starten af 1980’erme. ”De fire søstre” blev de fire 
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ungdomsorganisationer syrligt døbt i 1988 af en række af de ikke-partiorganiserede ak-
tivister fra fælleselevrådene.

Ikke mindst DSU havde fra efteråret 1982 slået ind på en skarp markeringskurs inden-
for elev- og studenterorganisationerne, hvor de unge socialdemokrater, både hvad angår 
form og den politisk retorik, lagde sig tæt op af stilen fra Socialistisk Uddannelsesfront 
fra 1970’erne med krav om decentralisering, mere støtte til det lokale elevrådsarbejde 
og kritik af ”skolens politiske disciplinering.”  Det blev blandt skoleeleverne, at frakti-
onskampene fik den mest voldsomme betydning, da LOE i 1985 blev sprængt efter flere 
måneders forbitrede magtkampe. Man kan undre sig over, at SF’s enorme appel til de 
unge, især dem på gymnasier og øvrige uddannelsessteder, ikke også gav sig udslag i en 
stærkere position for SFU i elev- og studenterorganisationerne, men skal man sige det 
en smule firkantet, så var mange medlemmer af SFU ganske enkelt ikke indstillet på at 
arbejde i bevægelserne, og brugte i højere grad kræfterne inden for SFU og moderpartiet, 
hvor karrieremulighederne da også var store i firserne i kraft af SF’s voldsomme frem-
gang i både kommunal- og landspolitikken.  DKU’erne fik på deres side fortsat rollen som 
elev- og studenterorganisationernes funktionærer, der varetog det ulønnede praktiske 
arbejde på organisationernes sekretariater indenfor rammerne af de politiske kompro-
misser, som så efterhånden blev gjort til DKU’s politik på det givne område. De fastholdt 
sig selv i en nøglerolle, men gik politisk reelt lige så stille i opløsning indefra. 

Det der kunne dannes konsensus om, og som kunne appellere til den store partiløse mid-
tergruppe i elevrådene og i DGS, var reformpædagogiske krav som mere medbestemmel-
se, kvalitet i uddannelserne og bedre vilkår for de unge under uddannelse. På den måde 
fortsatte elevorganisationen i samme spor som ved stiftelsen i midten af 1960’erne. DGS 
oplevede en vis stigning i medlemstallet i kølvandet på Rexona-protesterne, men det var 
dog en afvigelse inden for et generelt mønster af tilbagegang for elev- og studenterorga-
nisationerne fra starten af 1980’erne, hvor både medlemstal og deltagerantal ved årsmø-
der gik drastisk tilbage for de øvrige organisationer. 

Økonomien var til gengæld helt i laser for DGS. I 1985 stod organisationen foran en be-
talingsstandsning og måtte gældssaneres, og der bredte sig på samme tid også en opfat-
telse af, at selve kernen i aktiviteterne i form af elevrådsarbejdet var i krise og ikke havde 
samme appel som i 1970’erne. Fra 1986 og frem forsøgte man således at ændre stil og 
aktivitetsformer. I stedet for de store landsdækkende aktioner skulle der satses mere på 
aktiviteter, der ændrede dagligdagen på den enkelte skole, for at modvirke de statslige 
ændringer. Den eneste succes i denne retning blev dog Operation Dagsværk, som DGS og 
LAK begyndte at organisere fra 1985. Operation Dagsværk drejede sig om indsamling til 
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skolebyggerier i den tredje verden, men man søgte også at skabe diskussioner på skoler-
ne gennem fællestimer, kulturindslag og anderledes undervisningsmaterialer. 

Det første Operation Dagsværk var en del af en fællesnordisk indsamling til ANC-skoler 
med de svenske og norske elevorganisationer. Her havde man fået en enorm opbakning 
for eleverne, og været i stand til at mobilisere væsentligt flere, end man kunne igennem 
det traditionelle faglige arbejde. Fra 1986 blev det derfor en tilbagevendende begiven-
hed. Sideløbende med indsamlingerne var det i høj grad ambitionen også at påvirke un-
dervisningen nedefra, og her åbne op for tværfaglig (problemorienteret) undervisning 
om indsamlingsmålene (noget der dog først lykkedes for alvor med 1990-indsamlingen). 
Indsamlingerne var indtil 1994, da Dagsværk blev en fuldstændig selvstændig organisa-
tion, ledet af DGS og LAK, men havde deres eget indsamlingssekretariat.

Sigtet med Dagsværkindsamlingerne var humanitært og drejede sig om skolebyggerier. 
Men da et flertal af repræsentanterne for elevrådene på landsmødet i 1986 valgte at sam-
le ind til skolebyggerier i Nicaragua i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp, resulte-
rede det ikke desto mindre i en meget voldsom modkampagne fra den borgerlige del af 
dagspressen og undervisningsminister Bertel Haarder, som på skolerne blev understøt-
tet af Konservative Gymnasiaster, der påstod at Folkekirkens Nødhjælps skolebyggerier 
i virkeligheden var våbenhjælp. Ganske vist var Nicaragua en hovedmodtager af dansk 
udviklingshjælp til Latinamerika og havde afholdt frie valg i 1984, men Nicaragua var 
også det fremmeste symbol på revolutionær anti-imperialisme. USA søgte på alle måder 
at vælte regeringen i Nicaragua, blandt andet gennem massiv støtte til de såkaldte Con-
traer, der fra baser i nabolandene angreb skoler, lægeklinikker og landbrugskooperativer 
i Nicaragua. På trods af hetz-kampagnen så sluttede flertallet af landets gymnasieelever 
op om Dagsværk-indsamlingen, der resulterede i 5,3 millioner kroner.

Modstanden mod Operation Dagsværk kulminerede i 1988. Gymnasieeleverne havde 
valgt at samle ind til skoler i Congo for flygtninge fra det sydafrikansk besatte Namibia. 
I protest mod at gymnasieeleverne endnu en gang satte modstanden mod apartheid på 
dagsordenen, valgte en række af de borgerlige politiske ungdomsorganisationer med 
Konservativ Ungdom og Venstres Ungdom i spidsen derfor at samle ind til skolebygge-
rier i Afghanistan. Igen var resultatet dog en fiasko. Hvor Operation Dagsværk samlede 
mere end 5 mio. ind, så indsamlede den konkurrerende Afghanistan-indsamling besked-
ne 600.000, som den daværende formand for Venstres Ungdom, Lars Løkke Rasmus-
sen, personligt overrakte en del af til de islamistiske Mujahedin-oprørere i Afghanistan. 
I 2009 blev det yderligere afsløret af PET-kommissionen, at den tidligere formand for 
Konservative Gymnasiaster og Konservativ Ungdom, Brian Mikkelsen, i 1988 havde 
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modtaget 114.000 kroner i støtte fra apartheidregimet i Sydafrika, for at modarbejde 
Operation Dagsværks indsamling til skolebyggerier for flygtningene fra det sydafrikansk 
besatte Namibia.

Bertel Haarder havde allerede i 1984, i første omgang i al hemmelighed, nedsat en arbejds-
gruppe af håndplukkede meningsfæller, der skulle udarbejde et forslag til en modernise-
ring af gymnasiets indhold og struktur. DGS gjorde efterfølgende en ihærdig indsats for 
at få bredt reformdiskussionen ud på gymnasierne og fokuserede på, at elevindflydelsen 
skulle øges i et fremtidigt gymnasium, der i højere grad skulle have karakter af en bred 
ungdomsuddannelse med sen specialisering, og hvor der var større sammenhæng mel-
lem fagene.  Men i 1986 faldt gymnasiereformen tilsyneladende til jorden, da De Radika-
le som det eneste parti i folketinget ikke ville tilslutte sig den første forligsskitse, da den 
blev fremlagt i maj 1986. Den kunne ellers være blevet vedtaget med uddannelseshisto-
riens bredeste flertal. 

I stedet fortsatte Bertel Haarder og De Radikale i al hemmelighed med at forhandle om 
en gymnasiereform, der brød med det gamle grengymnasium og etablerede et valgfags-
gymnasium, som blandt andet øgede det skriftlige arbejde voldsomt. I januar 1987 blev 
det så fremlagt som en bombe, at regeringen og De Radikale, med det snævrest tænkelige 
flertal, havde indgået et forlig om en gymnasiereform. Det var et fundamentalt brud med 
årtiers tradition i dansk uddannelsespolitik for konsensus og brede forlig om uddannel-
sesreformer, og Socialdemokraterne var så rasende over, at Haarder havde kørt bag om 
ryggen på dem, at de efterfølgende sammen med VS, SF og De Radikale, i et flertal uden-
om den siddende regering, traf principbeslutning om rammerne for en ny SU-reform, 
der skulle fremsættes i 1988. Resultatet blev, at SU’en blev hævet fra 21.900 til 36.000 
kr. om året for udeboende studerende, og der blev indført billige statslån til afløsning 
for de banklån, som havde fanget mange studerende i 1970’erne og 1980’erne i bundløs 
gæld. Elev- og studenterorganisationernes mangeårige kamp for bedre SU blev omsider 
belønnet og studerende kunne pludselig leve af deres uddannelsesstøtte. Bertel Haarder 
betegnede til gengæld de bedre økonomiske forhold for studerende som en ”sort dag” for 
de danske uddannelser.

I 1987 kom de første drastiske konsekvenser af amtsovertagelserne af statsgymnasierne, 
da regeringen og De Radikale indgik en aftale, der indebar omfattende nedskæringer i de 
forskellige amter, hvilket ikke mindst kom til at ramme gymnasieområdet. Værst gik det 
for sig i Københavns Amt, der pludselig valgte at lukke tre gymnasier. Amtet havde ellers 
så sent som i 1986 erklæret, at der ikke indtil starten af 1990’erne skulle foretages nogen 
strukturændringer indenfor gymnasieområdet. 
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Københavns Amt var kun blevet pålagt nedskæringer på 83 mio. Ikke desto mindre valg-
te man at gennemføre nedskæringer for 118 mio. kr. Nedskæringerne var således tilsyne-
ladende et udtryk for strategisk planlægning i forhold til amtsrådsvalget i 1989. Alligevel 
henviste amtsborgmester Kaalund hele tiden til det pres, som amtet var udsat for fra fol-
ketingets side. 

Gymnasielukningerne udløste et regulært gymnasieoprør med en bølge af gymnasiebe-
sættelser i hele Storkøbenhavn. Den 30. september, hvor amtet skulle træffe endelig be-
slutning om budgettet for 1988, afholdt DGS landsdækkende aktionsdag. I København 
fyldte DGS hele Nørrebrohallen til protestmøde om formiddagen og samlede 16.000 
gymnasieelever i demonstration foran amtsgården om eftermiddagen. Alt i alt var der ak-
tiviteter på 87 gymnasier landet over. Men skolerne blev ikke desto mindre lukket. Her-
efter var sagen op til ministeren. Kulminationen på protesterne blev en demonstration 
på Slotspladsen i forbindelse med folketingets åbning med ca. 15.000 deltagere - også fra 
gymnasier i resten af landet, der var taget med bus til København. Bertel Haarder havde 
afgivet en lang række garantier i forbindelse med amtsovertagelsen, dels at gymnasie-
nedlæggelser kun kunne ske med ministerens godkendelse, dels at ”Ordrup-klausulen” 
stadig stod ved magt. De lukningstruede gymnasier kunne berette om voldsomt stigende 
søgningstal igennem en årrække og lukningerne havde som konsekvens at klassekvoti-
enten ville stige markant. Ministeren overholdt imidlertid ikke sine garantier fra 1984, 
og lukningerne stod ved magt. En række organisatoriske svagheder havde samtidig åben-
baret sig i DGS. Sekretariatet havde haft for dårlig kontakt til skolerne, og mange elever 
følte, at organisationens overblik over aktiviteterne og nedskæringerne havde været for 
mangelfuld. I beretningen til landsmødet pegede bestyrelsen selvkritisk på, at man på 
trods af rygterne i sommerferien havde været for dårligt forberedt på det pludselige be-
hov for information. Forventningerne til DGS havde været overvældende, og man var 
faktisk aktivitetsmæssigt blevet løbet over ende.

Efter folketingsvalget i 1988 blev der så dannet en regering bestående af De Konserva-
tive, Venstre og De Radikale. Det blev samtidig signalet til Bertel Haarders nyliberale 
strukturreformer af hele uddannelsesområdet, sammenfattet i ministerens oplæg om 
”Perestrojka i uddannelsessystemet”. Ministeren lancerede et større nedskæringskata-
log i forbindelse med årets finanslov, der ikke mindst ramte gymnasieområdet hårdt. Den 
øvre klassekvotient på 28 skulle afskaffes, der skulle indføres en begrænset brugerbeta-
ling i gymnasiet, transportgodtgørelsen for eleverne blev forringet og derudover skulle 
der findes ikke nærmere specificerede besparelser på 45 mio. I alt skulle der spares 100 
mio. på gymnasieområdet samtidig med, at man stod med en reform, som reelt behøvede 
at få tilført flere midler.
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Sparekataloget udløste nogle af firsernes mest omfattende protester organiseret af elev- 
og studenterorganisationerne, som til lejligheden samlede sig under paraplyen Dan-
marks Råstof. Protesterne kulminerende da mellem 25.000 og 40.000 unge demonstre-
rede i København ved den fælles aktionsdag 30. september. Op til aktionsdagen tog DGS 
initiativ til en aktionsstafet, der løb igennem alle amter. Tanken var at sprede protester-
ne over en længere periode og på den måde få maksimal opmærksomhed. Stafetten star-
tede formelt 13. september i Aarhus, hvor op mod 5000 unge var samlet til ”Rock mod 
forringelser”, og rullede de næste 14 dage over Danmark. Der findes ikke noget præcist 
tal for, hvor mange unge der i alt gik på gaden i løbet af de 14 dage. Danmarks Råstof satte 
selv tallet så højt som 200.000, hvilket er en overdrivelse, men selv i en mindre by som 
Svendborg lykkedes det f.eks. at skrabe 1500 demonstranter sammen, samtidig med at 
der var 3000 på gaden i Odense. På trods af de omfattende aktiviteter lykkedes det dog 
ikke på nogen måde at rokke ved finanslovsforhandlingerne, og efter folketingets åbning 
formåede ingen at videreføre protestaktiviteterne, som mere eller mindre løb ud i sandet. 
Man havde stået med 1980’ernes største elev- og studentermobilisering, uden at denne 
kunne give sig udslag i nogen former for resultater, eller nogen klar politisk retning, det 
øjeblik demonstrationerne blev afsluttet. Eleverne var modløse, og der var udbredt ne-
derlagsstemning. Fælleselevrådene var ikke gået styrket ud af aktiviteterne, men var vel 
reelt i opløsning. Bertel Haarder måtte dog opgive sit forsøg på at fjerne den maksimale 
klassekvotient og indføre fire undervisningsfrie dage, da disse krævede en ændring af 
tjenestetidsaftalen. Men i stedet fik han GL’s accept af, at klassekvotienten fremover blev 
knyttet sammen med overenskomsten, så at hvis der kom flere elever end 28 i klassen, 
skulle lærerne således have dobbelt løn. Tilsyneladende en smart aftale for lærerne, men 
herefter var det blot et spørgsmål om tid, hvornår AC ved overenskomstforhandlingerne 
ville sælge klassekvotienterne i gymnasiet. Det skete så ti år senere. Med finanslovsned-
skæringerne fik Bertel Haarder indført princippet om brugerbetaling, rammestyringen 
og markedsmæssiggørelsen af institutionerne, og den principielle debat druknede i et 
forholdsvis traditionelt nedskæringsslagsmål, hvor ideologiske ændringer kunne dæk-
kes under slagord om økonomisk ansvarlighed.

I DGS var man reelt inde i en galoperende opløsningsproces efter Råstof-aktiviteterne 
i 1988. Skulle man fortsætte kampen mod Haarders uddannelsespolitik og de traditio-
nelle aktiviteter i elevråd og fælleselevråd eller satse på blot at skabe lokale forandringer 
og aktiviteter med et bredere sigte end de faglige krav? SFU og DKU havde fundet fælles 
fodslag omkring dialog- og kulturprojektet Next Stop Sovjet og mente at elev- og studen-
terorganisationerne også skulle kaste deres kræfter i denne retning.

Ved landsmødet i 1989 blev sagerne sat helt på spidsen. I januar 1989 havde DKU’erne 
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og SFU’erne i bestyrelsen for DGS fremsat radikale forslag til omdannelse af DGS, der 
nærmede sig en de facto nedlæggelse af DGS som en faglig elevorganisation. Organisati-
onen skulle eksempelvis ikke længere være gymnasieelevernes faglige organisation, det 
kollektive medlemskab skulle afskaffes, og DGS skulle ikke længere bygge på elevrådene, 
men i lige så høj grad på andre aktive grupper, som festudvalg, Next Stop Sovjet-grupper 
og lignende. DGS skulle dog fortsat diskutere uddannelsespolitik som en del af gymna-
sieelevernes hverdag. I bestyrelsen tromlede flertallet bestående af SFU og DKU i fælles-
skab effektivt den nye dagsorden igennem. Men på landsmødet kunne koalitionen ikke 
samle den nødvendige opbakning, da en større gruppe ikke-partiorganiserede fælles-
elevrådsfolk pludselig manifesterede sig som en selvstændig fraktion og derved væltede 
hele det traditionelle spil. 

Det havde ikke bidraget til den forsonlige stemning forud for mødet, at to ”oppositionel-
le” sekretariatsmedlemmer ved et tilfælde havde fået fingrene i interne DKU-papirer om 
et ”Projekt ØG” (Økologisk Gymnasium), som blev foreslået som den reelle hovedpriori-
tet i det kommende år og DGS’ bidrag til Next Stop Sovjet-aktiviteterne.

I praksis blev landsmødet i 1989 et kæmpe kaos. Ingen af de foreslåede vedtægtsæn-
dringer kunne samle det nødvendige flertal, bestyrelsesflertallets forslag til arbejdsplan 
faldt, og på den sidste dag forkastede et massivt flertal af de delegerede tilmed, at DGS 
skulle tilslutte sig Next Stop Sovjet og afbrød ethvert engagement i projektet. 

Landsmødets forløb kom bag på alle, og resultatet blev, at DGS for første gang i femten 
år havde et massivt flertal af ikke-partiorganiserede i bestyrelsen. En af dem tilmed som 
formand. Men linjen var ved landsmødets slutning diffus. Man var ikke nået til nogen 
reel politisk afklaring om, hvad DGS skulle være for en organisation, og organisationen 
stod med et kæmpe økonomisk underskud efter landsmødet. I stedet for at skabe afkla-
ring om vejen frem lagde landsmødet op til fortsatte uenigheder om linjen i organisati-
onen. Udviklingen fra 1989 blev således en fortsat opløsningsproces. Omkring 1990 var 
flertallet af fælleselevrådene væk, organisationens bestyrelse kunne ikke fyldes ud med 
lokale repræsentanter fra alle amter, medlemstallet var på det laveste niveau nogensin-
de, og DGS havde på ingen måde kunnet mobilisere eller gøre sig gældende i forhold til 
diskussionerne om den nye styrelseslov om gymnasiet, der var blevet fremlagt i efteråret 
1989. 

DGS havde ramt bunden, og de følgende år var et møjsommeligt arbejde med genopbyg-
ning af DGS, men nu med en flok partiløse fælleselevrådsaktivister ved roret. 
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DGS i mit hjerte
Annegrethe Rasmussen
Udenrigskorrespondent for Information
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”Hvordan var det at være kvinde i DGS i 80’erne?” Sådan lød spørgsmålet, der kom ind i 
min indbakke på Dagbladet Information for et par måneder siden. Spørgsmålet kom fra 
redaktionen af nærværende jubilæumsskrift med en opfordring til, at jeg gav mit bidrag 
til festligholdelserne. Redaktøren tilføjede, at han havde lagt mærke til, at jeg flittigt del-
tager i den aktuelle ligestillingsdebat i Danmark, og at han derfor antog, at jeg også ville 
have noget at sige om samme emne i DGS-sammenhæng.

Som det fremgår, sagde jeg ja. Ikke fordi jeg var aktiv i ligestillingsdebatten i mine gym-
nasieår – faktisk kan jeg ikke huske en eneste gang, hvor dette emne så meget som strej-
fede mine tanker. Jeg er vokset op med en solid forestilling om, at piger kan nøjagtig det 
samme som drenge, og hvis nogen havde sagt til mig, da jeg var 16-18 år, at mit køn var en 
hindring for succes i skolen eller i mit politiske arbejde – eller i det hele taget - tror jeg 
blot jeg ville have grinet højt. Og jeg vil også fortsat sige, at selv når jeg ser tilbage på de 
glade år fra 1981-84, hvor jeg var aktiv i DGS-sammenhænge, så vil jeg fortsat ikke mene, 
at det var en hæmsko at være en pige. Når jeg alligevel sagde ja til at give mit besyv med 
her skyldtes det snarere, at jeg nu kan se nogle mønstre, som jeg i dag ikke vil tøve med 
at kalde sexistiske, fordomsfulde og forkerte. Mønstre, som ikke var specifikke for DGS 
men som snarere var en del af den generelle praksis på den venstrefløj jeg tilhørte og som 
blev debatteret, også dengang - bare ikke af de unge. Mere af den ældre rødstrømpebevæ-
gelse, der havde vokset sig stor i 1970’erne i Danmark, men som ikke havde noget at gøre 
med ungdomspartierne og de græsrodsbevægelser, som fandtes. 

De voksne rødstrømper havde nemlig rigeligt at gøre med kampen mod det borgerli-
ge samfunds normer om ”den gode mor og hustru,” der på ingen måde var forsvundet i 
1980’erne, og på de indre linjer var der talrige livtag med deres egne mandlige partikam-
merater. Det engagement fyldte det meste og betød, at de ikke også havde tid til at holde 
et vågent øje med, hvad der foregik i ungdomspartierne og - foreningerne.

Men for at min påstand skal give mening, vil jeg gerne starte med at tegne miljøet op. Da 
jeg blev aktiv i DGS i 1980 sad en fraktion med base i DKU (Danmarks Kommunistiske 
Ungdom) på flertallet i foreningen. Vi er fortsat 8 år fra Murens fald, og der er ikke megen 
vaklen i geledderne hos ungkommunisterne, der besidder en imponerende arbejdsdisci-
plin og en ditto loyalitet over for sagen – og hvis mål det også er at styre elevorganisatio-
nerne i det hele taget; man sidder også på flertallet i LAK (landsforeningen af kursister, 
den daværende elevorganisation for de HF’-studerende) og LOE (skoleeleverne). Man 
strides samtidig med et sammenrend fra den øvrige venstrefløj – mestendels VS’ere og 
SF’ere samt anarkister, KAP’ere og SAP’ere og mindre leninistiske grupperinger. Det er 
svært at forestille sig i dag, men DKU var en overvældende og imponerende velorganise-
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ret størrelse med direkte forbindelse til deres moderparti og ungkommunisterne gjorde 
i øvrigt en dyd ud af netop ikke at være partiorganiserede. Det blev tværtimod altid ned-
tonet. Det handlede, understregede de ledende figurer, altid om at tale og diskutere min-
dre og handle – knokle – noget mere i det brede flertals interesse i stedet. Af indlysende 
grunde var de derudover heller ikke spor interesserede i, at det blev DGS’ varemærke, at 
organisationen var styret af et parti med direkte forbindelse til Moskva. USSR var ikke og 
blev aldrig forbundet med noget positivt i den brede danske offentlighed udenfor DKP, 
heller ikke blandt de aktive elevrødder.

På mange måder var DKU’erne i øvrigt også mere mainstream end os andre. Jeg husker 
en episode fra et Landsmøde, hvor daværende formand Tonny Johansen lod en teske fal-
de fra talerstolen, mens han ironiserede over, at ”tyngdeloven jo var borgerlig.” Under-
teksten var klar: der fandtes eksakte videnskaber, og det var nyttigt at lære om dem, og 
det nyttede ikke noget at brokke sig over f.eks. krav om eksaminer og indlæring af fakta 
– noget som vi andre fra den såkaldte venstreopposition var kritiske over for og altid kri-
tiserede som en del af ”den borgerlige videnskab.” Og det var der bestemt noget om. Vi 
andre var en elitær gruppe af mestendels overklassebørn nord fra København og de store 
jyske byer, som havde travlt med at mene, at man ikke skulle tilegne sig eksakt viden i 
gymnasiet, så på den måde var ungkommunisterne mere i tråd med den brede del af de 
(upolitiske eller ’uorganiserede’ som det hed i vores lille slang-ordbog) gymnasieelever. 
Selv var jeg med til at stifte SFU og senere VSU (Venstresocialisternes Ungdom) i Aaben-
raa, hvor jeg gik i gymnasiet, og endte som aktiv i Socialistisk Uddannelsesfront (SUF) 
der altså udgjorde den såkaldte venstreopposition til DKU i DGS-bestyrelsen. 

På DGS’ venstrefløj – og hertil regnede man slet ikke de to socialdemokrater, der også 
havde tilkæmpet sig en plads i bestyrelsen  og heller ikke de førnævnte ”uorganisere-
de,” gymnasieelever, der ikke var medlem af et politisk ungdomsparti og som i praksis 
fungerede som DKU’s velvillige gidsler – kæmpede vi først og fremmest mod det, vi den-
gang kaldte ”den politiske disciplinering.” PD dækkede først og fremmest over mødepligt 
samt karakterer og eksaminer, der alt sammen – i vore øjne – var med til at forme gymna-
sieeleverne, så de senere kunne blive gode samfundstilpassede skaffedyr, der ikke satte 
spørgsmålstegn ved det kapitalistiske samfunds normer og værdier. 

DKU’erne foragtede PD-termen, som de, med en vis ret som sagt, så som en forkælet 
overklasses elitære protester mod at skulle bestille noget. Bag jerntæppet var der da også 
masser af både mødepligt, karakterer og eksaminer, så det ville have været ulogisk, hvis 
DKU’erne skulle have været imod den del af gymnasieskolen. Hos DGS-flertallet satte 
man i stedet kampen for bedre levevilkår og kampen mod nedskæringer på gymnasie-
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skolen i højsædet, og man ønskede brede alliancer med andre faggrupper og i øvrigt også 
gerne lærerne i den kamp. 

Med nogen andre ord og kort sagt: de så os som hashrygende blomsterbørn og ”flippere” 
uden arbejdsmoral. Vi så på DKU’erne som marionetter for Sovjetunionen, som små ro-
botter der f.eks. kæmpede imod, at DGS skulle udtrykke sin støtte til frihedskampene i 
f.eks. Polen, der var startet med Lech Walesa på det tidspunkt. Man kan mene, at det var et 
under, at der blev lavet noget som helst konstruktivt til gavn for gymnasieeleverne i de år 
med al den tid, der blev brugt på de såkaldte ”fraktionskampe.” Men derved adskilte DGS 
sig nu ikke fra den øvrige venstrefløj, som også brugte uendelige mængder tid i 1970’erne 
og 1980’erne på at bekæmpe hinanden. Men der blev nu vundet kampe og ført brede slag 
med deltagelse af mange gymnasieelever -  mod overbelægning, nedskæringer, dårligt 
arbejdsmiljø og meget andet, lige som Operation Dagsværk også fødtes i de år og voksede 
sig stærk. DGS var til tider en både effektiv, konstruktiv og nyttig interesseorganisation.

Selv brugte jeg derudover DGS som et festligt og solidt afsæt for etableringen af min 
personlige flugt og teenageoprør mod alt det, jeg foragtede – borgerlighedens kvælende 
parcelhushygge i det sønderjyske, savsmuldstapeter, skibsbrikse, stigereoler og en vel-
menende familie, der imidlertid set med mine revolutionære øjne gjorde intet andet end 
at løbe rundt i det kapitalistiske hamsterhjul. I stedet og langt mere spændende lokkede 
den anderledes farlige og dermed fascinerende hovedstads politiske arbejde: farverige 
demonstrationer i diverse gode sagers tjeneste akkompagneret af den forjættende duft 
fra spritduplikatoren, der spyede hundredevis af eksemplarer af resolutioner og arbejds-
planer ud til brug for diverse delegeretmøder samt det årlige landsmøde. Alt sammen i 
selskab med andre politisk aktive unge fra hele Danmark, og uagtet, at der var lige lovlig 
mange kopper kaffe, øl og rugbrødsmadder med makrel i tomat og meget lidt nattesøvn, 
kan jeg med sindsro sige, at jeg var meget lykkelig i DGS. 

Jeg har fortsat nogle af mine ældste og nærmeste venner tilbage fra de år. Og det er im-
mervæk lige over 30 år siden. Jeg delte også en lejlighed i mine første senere studieår på 
statskundskab med to af dem, og en af dem – der var regionssekretær for Nordjylland og 
SFU’er - er i dag gudfar til min ældste, 18-årige datter. 

Men hvad så med de to køn? 

Først det gode: der var faktisk ligestilling, hvis man med det mener, at de to køn havde 
lige og ens muligheder. Jeg oplevede i min tid også en kvindelig formand – Sidsel Stenbak 
– om end mændene var i flertal på formandsposten:  Tonny Johansen, Bo Søby Kristen-
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sen og Morten Østergaard samt flere dygtige kvindelige kasserere. 

Det dårlige bestod snarere i den arbejdsdeling mellem kønnene, der foregik under over-
fladen, og som afspejlede, hvordan venstrefløjen mere eller mindre ubevidst i den grad 
havde overtaget de normer fra det såkaldt borgerlige samfund, som de ellers hævdede at 
bekæmpe. I flæng kan jeg nævne, at de ledende (mandlige) kadrer uden at blinke udkom-
manderede de mest appetitlige (pæneste) af deres kvindelige partikammerater til aktio-
ner, hvor de blev bedt om at forføre ledende mænd fra ”den anden side.” Det lyder som en 
dårlig parodi på en billig spionkomedie, men sådan var det. Og beskeden var klar: kom i 
bukserne på vedkommende og få fat på papirer, strategioplæg og få gerne vedkommende 
til at tale over sig i intime situationer – pillow talk, som den slags hedder i amerikanske 
film. 

Og så var der opførslen i privaten, hvor jeg til min egen forbløffelse så flere eksempler 
på et mønster, når man var hjemme hos de lidt ældre aktive DGS’ere, der boede sammen 
som kærester. At det f.eks. fortsat blev forventet, at drengene kunne sove længe og stå op 
til morgenmad og madpakker, som pigerne havde tilberedt. Jeg husker, at jeg en enkelt 
gang stillede spørgsmålstegn netop ved det – jeg var selv lige ankommet til København 
med tog fra det sønderjyske, som så mange andre weekender, og overnattede den dag i en 
lejet villa på Amager, der husede seks unge, som var flyttet sammen i kollektiv – hvortil 
svaret var, at ”de gør det de begge to er bedst til. Og han skal på arbejde hele dagen, hun er 
bare pædagogmedhjælper.” Den unge mand, som i sit tidligere liv var gammel formand 
for LOE, skulle rigtignok ud på sin lærlingeplads, der sikkert bestod af fysisk arbejde – 
han er senere blevet en halvkendt journalist – og den daværende kæreste var sikkert 
”bare” pædagogmedhjælper. Men jeg husker klart, at jeg studsede over at se en fordeling 
af huslige arbejdsopgaver blandt så unge mennesker (18-19 årige), der ikke desto mindre 
i den grad mindede om mine forældres.

I mit eget miljø – i SUF-delen af DGS og VS (Venstresocialisterne) –  stod det også skralt 
til. Det var ikke uden grund, at kvindegruppen i VS nogle år tidligere havde fået udar-
bejdet den ikoniske plakat i sort og hvidt linoleumstryk med spørgsmålet ”Hvem laver 
stadig te til revolutionen?” 

For kampen for samme revolution var nemlig alt for vigtig for de ledende mandlige kam-
merater til, at de kunne stå for halvdelen (eller bare noget af ) arbejdet derhjemme. Ven-
strefløjens kvinder havde nøjagtig lige så meget dobbeltarbejde som borgerskabets. Den 
seksuelle frigørelse, der lå netop den antiautoritære venstrefløj så meget på sinde, havde 
også den klare slagside, at det lå i luften, at man som ung kvinde forventedes at sige ja 
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til sex – hver gang – også selv om man muligvis ikke havde lyst til det. Og som ung kvin-
de med jævnlig gang på partikontoret oplevede jeg mange gange, at tilbageholdenhed på 
lagnerne – eller bare det simple faktum, at man måske ikke lige havde lyst til sex den dag 
eller med vedkommende mand – blev karakteriseret som ”snerpet”, ”gammeldags” eller 
bare – oh skræk – ”borgerligt.”

Jeg var imidlertid ikke specielt tilbageholdende og skal ikke her – med 30 års forsinkel-
se – komme og påstå, at jeg ikke selv var om mig og tog for mig af retterne, for det gjorde 
jeg. Ikke desto mindre blev jeg selv to gange i mine DGS-år og to gange i mine tidlige 
universitets-år tvunget til sex af ældre mandlige kammerater. Disse mænd havde alle 
været aktive i gymnasie- eller elevbevægelsen, og tre af dem fortsatte deres aktiviteter 
på den danske venstrefløj. I dag har de alle pæne og aboslut samfundsbevarende arbej-
der, og jeg kunne ikke drømme om at hive dem frem med navns nævnelse. Jeg ved, hvem 
de er, det er rigeligt. Pointen er snarere, at hvis man med ligestilling mener respekt for 
begge køns personlige integritet og ditto grænser, så blev såvel det første som det andet 
hyppigt overskredet i mine ellers glade DGS-år.  Endelig fandtes der fortsat – og det gør 
der i øvrigt også i dag – masser af fordomme, på området for, hvad man kan kalde kvinde-
lig lyst og seksualpraksis. Det var bedst, hvis piger ikke var alt for åbenlyst promiskuøse 
(mens det var et klart beundret karaktertræk for de unge mænd). Samtidig herskede der 
en puritanisme, som det nok er sært at forestille sig i dag, så det f.eks. var meget svært for 
ikke at sige umuligt at gå med alt for synlig make-up, fordi det at gå op i sit udseende blev 
sat lig med at være ubegavet. 
 
Jeg har prøvet at være i centrum – bogstaveligt talt – for såkaldt kammeratlige samtaler, 
hvor man sad i midten af en cirkel ’på den varme stol’ så at sige, fordi jeg brugte øjenskyg-
ge og skulle svare på spørgsmål om, ”hvad der egentlig lå bag”, og om jeg ”ikke holdt af 
mig selv” og andre på overfladen bekymrede, men reelt super fordomsfulde og fordøm-
mende personlige spørgsmål. At man sagtens kan gå op i emner som uddannelses- eller 
sikkerhedspolitik eller jordens klima, samtidig med at man er opmærksom på kønsroller 
eller går op i mode og make-up synes måske selvindlysende i dag, men det var det be-
stemt ikke dengang. På den måde er det ikke helt forkert at konkludere, at 1980’erne også 
var et puritansk årti – i hvert fald på den mere aktivistiske del af venstrefløjen, som DGS 
tilhørte. Og i øvrigt var en succesrig del af skal det siges. 

Alt i alt vil jeg imidlertid langt fra fordømme min gamle gymnasieorganisation. Jeg får 
fortsat den dag i dag mestendels positive flashbacks, når jeg tænker på alle de mange ak-
tiviteter. Fra ildelugtende sovesale – og igen, duften af makrel i tomat, der var en uad-
skillelig del af oplevelsen – til møder med fællessang og følelsen af, at på trods af interne 
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uenigheder så kunne vi gøre en forskel, når vi tog os sammen. Jovist, der blev lyttet bag 
murene i Slotsholmen. Det nyttede noget at protestere, og selv om mine år i gymnasie-
politik ikke udmærker sig ved specielle sejre på den kønspolitiske front, så er jeg sikker 
på, at mine mange år i studenterpolitik på statskundskab – hvor jeg blandt andet senere 
var næstformand for Studenterrådet på Københavns Universitet og mangeårig studie-
nævnssekretær på mit eget studie – havde god gavn af den sans for det politiske spil. Det 
samme er gældende for det sammenhold og kammeratskab jeg oplevede i de gamle byg-
ninger på Vesterbrogade 20 og på talrige ture rundt omkring på de danske gymnasier for 
at holde taler og advokere for, hvorfor gymnasiet burde melde sig ind i DGS. Jeg tror, jeg 
har været på mindst en tredjedel af landets gymnasier på et eller andet tidspunkt, og det 
er i øvrigt fortsat her i mit senere liv efter, at jeg i forbindelse med en bog om USA, jeg 
lige har skrevet, nu igen holder foredrag på de danske gymnasier før præsident- og midt-
vejsvalgene. Her opfordrer jeg i øvrigt altid pigerne til at stille spørgsmål, for på trods af 
de meget velbelyste diskussioner om ’taberdrengene’ i det danske uddannelsessystem 
og det faktum, at der i dag går flere piger end drenge i gymnasiet, så slår det aldrig fejl, at 
drengene stiller stort set alle spørgsmålene ved fællestimer om amerikansk politik. Det 
ærgrer mig lidt, må jeg indrømme!

Alt i alt og konklusivt så er jeg sikker på, at mine år i DGS og i mit elevråds gymnasie-
politik har givet et betydeligt personligt afkast på den positive side; og en smag for poli-
tisk arbejde i øvrigt, som jeg aldrig har mistet. Lidt senere i min ungdom stillede jeg som 
bare 18 år gammel op til Europaparlamentsvalget i 1984 og til folketinget lidt senere igen. 
Kærligheden til politik har jeg fortsat – også selv om jeg i sidste ende valgte at skrive om 
og rapportere fra den politiske frontlinje både internationalt og fra hjemmebanen, frem 
for selv at blive politiker. I dag analyserer jeg både dansk og amerikansk politik med for-
nøjelse, og de første spæde skridt i den retning blev grundlagt i Danske Gymnasieelevers 
Sammenslutning. Tak for det kammerater M/K.
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Hellere død end rød
Christine Antorini
Undervisningsminister (S)
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“Jeg var årgang 2, der startede på det 
nybyggede Himmelev Gymnasium til-
bage i 1981. Det var et gymnasium, der 
rammede alle politiske dilemmaer ind 
for mig i min egen personlige dannelses-
rejse, som gymnasieårene viste sig at 
blive. Der var ikke meget snak om gym-
nasiepolitik, men alverdens højlydt di-
skussion og sidenhen også aktion om og 
især imod landspolitik og verdenspolitik. 
Godt at uddannelsesbevægelsen har fun-
det tilbage til sine kerneopgave: at være et 
sted, hvor unge kan diskutere, hvordan vi 
får gode uddannelser, lige fra folkeskole til 
videregående uddannelser med DGS som 
en vigtig stemme for de mange danske unge, 
der i dag starter på enten det almene gym-
nasium eller hf lige efter folkeskolen. Men 
lad mig starte med historien i anledning af 
DGS’ 50-års fødselsdag og slutte med et fød-

selsdags-råd til fremtidens DGS.”
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Jeg er født og opvokset i Jyllinge, en lille flække, der dengang havde under 5000 indbyg-
gere. Skulle man i gymnasiet, gik turen med bussen til Roskilde Station og videre derfra 
til enten Roskilde Gymnasium, der var for ’de røde’, eller Katedralskolen, der var for ’de 
borgerlige’. Sådan lød anmeldelsen mellem de unge. Roskilde Gymnasium havde den 
ubetingede fordel at ligge i bykernen og midt i musik-, værtshus- og butiksliv. Ville man 
rykke til byen som landsbyboer i Jyllinge, og spirende rød som jeg, så pegede pilen i den 
grad på Roskilde Gymnasium. Men væksten var så stor af indbyggere i småbyerne rundt 
om Roskilde, at der blev bygget et spritnyt oplandsgymnasium, Himmelev Gymnasium, 
klar til indflytning i 1980. Og her hørte jeg til, med mindre jeg ville fravælge fransk, som 
jeg gerne ville have, til fordel for spansk, som var det særlige Roskilde Gymnasium ud-
bød, og som var et ret usædvanligt sprogfag dengang i modsætning til i dag. Fransk ville 
jeg ikke ofre. Så det blev Himmelev som samfundssproglig elev. 

Jeg rykkede ind som 1g’er i august 1981. I øvrigt med et nyt medlemsbevis i baglommen 
fra SFU. Jeg havde besluttet mig for at blive politisk aktiv, for det kunne jo ikke nytte 
noget at føle sig magtesløs. Og magtesløshed eller trøstesløshed var en stemning, jeg 
husker meget fra slut-70’erne og ind i den økonomiske krise i 1980’erne. Kapitalismens 
EF, kartoffelkur, ungdomsarbejdsløshed, karakterræs og skyhøje adgangskrav var nogle 
af de begreber, jeg stadig kan huske fyldte i debatten. Og så var jeg bekymret: Bange for 
den kolde krig mellem det daværende Sovjetunionen og USA med risiko for, at der blev 
opstillet atombevæbnede krydsermissiler tværs ned igennem Europa – uanset om det 
var de amerikanske Tomahawk- eller de sovjetiske SS20-missiler. Bekymret for de glo-
bale miljøproblemer, der også kom på dagsordenen i begyndelsen af 1980’erne, både i 
forlængelse af fældning af regnskoven i Sydamerika (’Verdens lunge’), massiv forurening 
i luften og vandet og det, ingen troede var muligt: nedsmeltningen af det amerikanske 
atomkraftværk på Tremileøen i 1979 efterfulgt af endnu en atomulykke i Tjernobyl i Sov-
jetunionen i 1986. 

Der var nok at være bekymret over som ung, og det var jeg! Men jeg var også meget afkla-
ret om, at jeg ikke hørte til den revolutionære del af ungdommen, der krævede et opgør 
med kapitalismen med alle midler om nødvendigt – også ikke fredelig vej til forandring. 
Jeg har altid bekendt mig 100 procent til demokratisk vej til forandring, og at man har 
masser af muligheder for at forandre for at forbedre – især hvis man selv går i gang og 
er med til at gøre en positiv forskel sammen med ligesindede. De hotte partier dengang 
var enten Venstresocialisterne og ungdomsbevægelserne omkring dem eller DKU, som 
stod stærkt i uddannelsesbevægelsen herunder ikke mindst i DGS. At være SFU’er i be-
gyndelsen af 1980’erne var ikke hot. Vi blev set på som revisionister, og det var ikke godt 
dengang. Næsten værre end at være borgerlig, for vi burde vide bedre, at kapitalisterne 
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aldrig ville frigive magten fredeligt. Skulle man overhovedet sige noget pænt om SFU, 
var det at SFU var god til at holde fester. Vi var simpelthen de bløde. Alt for bløde. Men 
SFU passede godt til mig med kombinationen af at turde drømme om en bedre verden og 
hverdag – og gå i gang helt konkret med at forandre fredeligt, der hvor man var. På gym-
nasiet. I lokalområdet. I miljøbevægelsen eller andet. 

Det var med den baggrund, jeg startede på Himmelev Gymnasium. Men jeg mødte hver-
ken DKU’ere eller andre revolutionære socialister. De første, jeg mødte, var en gruppe 
meget aktivistiske KG’ere, som stod for Konservative Gymnasiaster, der var en hastigt 
voksende mod-uddannelses-bevægelse på gymnasierne. I begyndelsen af 1980’erne var 
konservatismen for alvor ved at blive moderne. De gik i jakkesæt med hvid skjorte og 
slips, havde attachetasker i stedet for Fjällräven rygsække som os andre, brugte Time 
Manager kalender i stedet for en Kina-bog til noter og var ultraliberalister, selvom de 
var medlem af KG. Og så gik den hårde kerne med hjemmelavede badges, hvor der stod 
”Hellere død end rød”. 

Jeg er ikke sikker på, at jeg var blevet aktiv i uddannelsespolitik, hvis ikke det havde været 
for KG’erne. Himmelev Gymnasium var et ret apolitisk gymnasium. Det var ikke medlem 
af DGS, og der var ikke et særligt aktivt elevråd. Men KG’erne følte sig meget oprørte over 
alle de røde lærere, som de var sikre på, at alle var. For de var udklækket fra RUC, som de 
sagde. Det havde måske også den helt naturlige grund, at RUC lå ved siden af Himmelev 
Gymnasium, så det var et naturligt sted for mange nyuddannede gymnasielærere at søge 
hen, da det slog dørene op året før. 

Jeg brød mig på ingen måde om ungkommunisternes utroligt dogmatiske tilgang i ud-
dannelsesbevægelsen og også i DGS. Hvis man ikke bekendte sig klart til venstrefløjen, 
civil ulydighed og ikke syntes, det var fedt at synge Røde Wilfred til uddannelsesdemon-
strationer, som ofte handlede om alt andet end uddannelsespolitik men til gengæld me-
get om kapitalismen og andet ond, var man ikke velkommen. Men med de ung-konser-
vative mødte jeg dogmatismen bare i blåt i stedet for rødt. Året efter, da jeg fortsatte i 2g, 
kom der et politisk systemskifte med den konservative partileder Poul Schlüter, der blev 
Danmarks statsminister i forskellige blå mindretalsregeringer fra 1982 til 1991. Jeg er ret 
sikker på, at det var i disse år, jeg blev helt overbevist om, at jeg ikke ville slå mine folder 
som aktivist i uddannelsesbevægelsen, men til gengæld engagerede mig i al min fritid i 
SFU. For ja – jeg ville gerne diskutere de store politiske spørgsmål – men det skulle netop 
ske i det politiske parti, jeg var medlem af, og ikke via en i princippet tværpolitisk uddan-
nelsesbevægelse som DGS, der reelt fungerede som et venstreorienteret parti. 
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Jeg mødte også en markant politisk skikkelse, der har betydet meget for mit uddannel-
sespolitiske liv, for første gang i 1982. Det var Bertel Haarder, daværende undervisnings-
minister fra Venstre under Schlüter-regeringen. Mødte er måske så meget sagt, men han 
var den første minister, jeg har demonstreret imod. Siden hen har jeg i Bertels 2. periode 
som undervisningsminister fra 2005-09 som Socialdemokraternes uddannelsesordfø-
rer forhandlet blandt andet gymnasiereform med ham. Bertel var mildest talt ikke glad 
for det studieretningsgymnasium, som hans forgænger Ulla Tørnæs også fra Venstre, 
havde forhandlet på plads. Men jeg tror nu, han med de justeringer, der kom af blandt 
andet det tværgående forløb AT kom overens med, at det ikke nødvendigvis behøver at 
gå ud over kernefaglighed per definition, fordi man også skal kunne sætte fagene i spil. 
Tilbage til Bertels første periode som undervisningsminister. 

På det tidspunkt var der en politisk drøftelse af, om gymnasierne, der hørte under staten, 
skulle overgå til amterne. De ledende kræfter i DGS var lodret i mod. Det ville føre til en 
klar svækkelse, besparelser og andet helt urimeligt, hvis det politiske og økonomiske an-
svar for gymnasierne ikke lå hos staten. Jeg kan huske, at jeg fik en argumentationsside, 
der gennemgik, hvor mange instanser man skulle gå igennem, hvis man ville klage over 
noget forkert, hvis gymnasierne blev amtspolitikernes ansvar. Egentligt et lidt pudsigt 
synspunkt, i og med at statens top var borgerlig, og det politiske landskab i amterne langt 
mere blandet. Men vi var imod. Det røde Roskilde Gymnasium, der var medlem af DGS 
og havde en meget aktiv rød politisk aktivistgruppe der, stod i spidsen for en stordemon-
stration, som vi koblede os på i Himmel, hvor vi gik i samlet flok ud og besatte Amtsgården 
i Roskilde – ud over at demonstrere foran Christiansborg mod Bertel Haarder. Mange år 
senere, da amterne blev nedlagt i 2007 og gymnasierne blev selvejende, var DGS igen 
imod. Det var nu langt bedre, at gymnasierne lå i amterne – og det var det også ud fra en 
ren økonomisk betragtning, set i bakspejlet. De fleste amter havde nemlig passet godt på 
deres gymnasier også økonomisk, hvad de almene gymnasier i dag nyder godt af med en 
noget bedre økonomi end de øvrige ungdomsuddannelser, da de blev selvejende i 2007.

Jeg fortsatte, efter jeg blev student med mit politiske arbejde, og meldte mig ind i SF i 
1984. Men tiden i de meget politiserede uddannelsesorganisationer havde sat sig så dybt, 
at jeg helt bevidst valgte ikke at organisere mig i studenterpolitik, da jeg startede på stats-
kundskab på Århus Universitet i 1985. Her var studenterorganisationerne lige så infiltre-
ret af meget aktivistiske og dogmatiske partier, som jeg ganske enkelt ikke var enige med. 

Heldigvis er der sket meget med uddannelsesbevægelsen og med DGS i årene efter. Da 
kommunismen endegyldigt brød sammen med Murens fald i 1989, slap den revolutionæ-
re del af de politiske ungdomsorganisationer også langsomt grebet på uddannelsesbe-
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vægelsen. På samme måde gik Konservative Gymnasiaster også i opløsning i slutningen 
af 1980’erne. Venstres ungdom havde i en lang årrække haft GLO, Gymnasieelevernes 
Landsorganisation, der i 2005 sluttede sig sammen med DGS. Også folkeskoleelevernes 
organisationer var igennem den samme bevægelse fra stærkt politiserede fraktioner, der 
endte med at slå sig sammen i 2004 i Danske Skoleelever. Fællestrækket for de forskel-
lige sammenlægninger – også med eet samlet DGS – var, at man også blev enige om, at 
uddannelsesorganisationerne ikke skulle være mini-partier, men være en bevægelse for 
uddannelsespolitisk engagerede unge. 

Omdrejningspunktet er i langt højere grad elevernes hverdag på gymnasierne: Bedre vil-
kår for elevrådenes arbejde, skarpt blik på at der ikke kommer brugerbetaling ad bagve-
jen i gymnasierne med forventning om dyre studieture og dyre pc’ere, SU og ungdomsbo-
liger, socialt ansvar i gymnasiernes økonomi og pædagogik, et godt undervisningsmiljø. 
Plus ikke mindst at få endnu flere elever på gymnasierne til at engagere sig i undervisnin-
gen, i udvikling af deres gymnasium, skabe et godt studiemiljø for en mangfoldig gruppe 
af unge og få endnu flere til at være aktive i elevrådet og dermed også hele skolens ledelse 
gennem bestyrelsesrepræsentanterne.

Med disse ord vil jeg gerne ønske alle i DGS, både de mange fra før, de aktive nu og forhå-
bentligt endnu flere aktive i fremtiden et kæmpe tillykke med 50-års fødselsdagen. Jeg 
startede med at give min personlige historie om tiden i DGS i begyndelsen af 1980’erne. 
Det er min personlige historie, og der er masser af andre og lige så gyldige historier. Men 
jeg tror, at fællestrækkene for de fleste vil være, at gymnasieårene er blandt de vigtig-
ste dannelsesår overhovedet. Det er her, hvor man træder ind over tærsklen som barn 
eller meget ungt menneske - og går ud af gymnasiet som ung voksen. Med holdninger, 
erfaringer, metoder til at blive endnu dygtigere, måske afklaret om den retning, ens liv 
skal bevæge sig efter. Med en eller flere yndlingslærere, der har gjort en kæmpe forskel 
for en. Åbnet øjnene for fag, man ikke anede, man ville interessere sig for - eller har fået 
modet til at udfordre et talent til det ypperste. Det er årene, hvor mange møder deres 
første store kærlighed, venner man stadig ser som granvoksen og får de første erfaringer 
med ledelse og medledelse, hvis man har været aktiv i elevråd, festudvalg, bestyrelse eller 
andre foreningsaktiviteter. Og det er her, man forundres til 25 års jubilæet for sin årgang, 
at nogle endte nærmest der, hvor man ville have gættet det, og andre helt andre veje. Men 
med fælles erfaringer og værdier fra det gymnasium, man var en del af. 

Min krølle på historien med Konservative Gymnasiaster er, at en af mine gode venner 
dengang blev Søren. Han var ikke bare KG’er. Han var også med til at stifte en gruppe for 
konservative homoseksuelle på landsplan. Sejt gået dengang! Og han var bestemt ikke på 
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”Hellere død end rød”-linjen, som han syntes var en uværdig måde at opføre sig på. Hans 
virke fandt jeg først ud af efter gymnasiet. Vi tog rundt på skolerne omkring Roskilde til 
politiske debatmøder. Ikke som KG’er eller DGS’er, men som KU’er og SFU’er. Vi havde 
et fint gymnasievenskab. 

Og med hele historien et fødselsdags-råd til DGS på 50-års dagen: Husk at det allervig-
tigste er, at alle unge får en god ungdomsuddannelse. Godt at DGS er begyndt at arbejde 
tæt sammen med de andre elevbevægelser på tværs af hhx, htx, hf, eux og erhvervsud-
dannelserne. I står stærkest, når I arbejder sammen. Hold fast i det. I er i den grad med 
til gennem jeres virke og de unge, der runder DGS, at gøre dem endnu mere livsduelige 
til fremtiden.
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DGS gav mig min første styrkeprøve
Bertel Haarder
Tidligere undervisningsminister og nuværende medlem af Folketinget.
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”Jeg har levet et langt liv med DGS. Det begyndte under den Kolde Krig, hvor DGS helt 
tydeligt – og erkendt af alle – var domineret af ungkommunister ligesom de øvrige 

”Dronningens Tværgade-organisationer””
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Jeg har levet et langt liv med DGS. Det begyndte under den Kolde Krig, hvor DGS helt ty-
deligt – og erkendt af alle – var domineret af ungkommunister ligesom de øvrige ”Dron-
ningens Tværgade-organisationer” (både Danmarks Kommunistiske Parti, DKP, og 
Danmarks Kommunistiske Ungdom, DKU, havde hovedkontor i gaden). Det virkede som 
om, de var købt og betalt af KGB i Moskva, og det var de sikkert også. I hvert fald ændrede 
aktiviteterne brat karakter og styrke, da Sovjet brød sammen omkring 1990.
 
”Gymnasieelevernes organisation, LLO (lærlingenes og ungarbejdernes LO) og DUS 
(De uddannelsessøgendes samråd) er alle helt domineret af DKP” - Sådan skrev Bettina 
Heltberg, der fortsat skriver i Politiken, i bladets kronik den 11. november 1974. Jeg op-
trykte hele kronikken i min bog ”Midt i en klynketid”.
 
Lederne var utroligt velskolede og vidste præcis, hvordan man ”mobiliserer kadrerne” 
og skabte paroler, der samlede og udpegede ”fjenden”, dvs. den borgerlige stat, perso-
nificeret i ministeren. De var dygtige til at ”sætte sig på” møder ved, at først den ene, så 
den anden, tog ordet og sagde det samme, hvorefter det blev den almindelige mening. 
Sådan var det allerede, da jeg selv gik på universitetet i Århus, hvor den mest eminente 
kampagnemager var den radikale Jens Peter Bonde, der senere blev ungkommunist og 
skolet i Østtysklands DDR. Den egenskab brugte han i årtier til at bekæmpe EU. Igen på 
en smart måde, hvor han altid gik imod enhver nyskabelse, som kunne overfortolkes og 
bruges til at skabe frygt for, hvad de grimme lande sydpå nu kunne finde på at plage os 
danskere med.
 
Ungkommunisternes teknik var ikke at lyve lodret. Teknikken var, at der altid skulle 
være en lille kerne af sandhed i kampagnen. Denne lille kerne blev så pustet op, helt ud 
af proportion, så man glemte alt det, der taler imod kampagnens mål. Det lærte ungkom-
munisterne på skolingskurser i det kommunistiske Østtyskland, DDR, hvor de blandt an-
det på universitetet i Greifswald blev undervist på dansk. (Jeg besøgte selv universitetet 
i 1989). I DGS gennemførtes  derrutinemæssigt forårskampagner og efterårskampagner 
mod statslige og ministerielle ”overgreb” af forskellig art.
 
Da Danmark ved regeringsskiftet i 1982 var ved at gå bankerot, blev det min opgave som 
ny undervisningsminister at spare på undervisningsbudgetterne, samtidig med, at der 
skulle skabes pladser til de store ungdomsårgange på uddannelserne, herunder gymnasi-
erne. Jeg skulle kort sagt sørge for, at flere blev undervist for færre penge. Derfor foretog 
jeg en merindskrivning, så der blev sat ekstra stole ind i klasserne, så der var 10 procent 
større hold i hele undervisningssektoren. Det var det eneste rigtige i situationen. Men 
det førte naturligvis til en kæmpe demonstration underfor undervisningsministeriet: 
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DGS havde fået kørt en lastbil med et kæmpestort højtaleranlæg frem foran ministeriet. 
På lastbilens lad stod lederne og råbte op mod vinduerne i mit ministerkontor. Dørene 
blev låst af betjentene. Men jeg gik ned til de demonstrerende elever og hoppede op på 
lastvognen, hvorfra jeg holdt en tale til forsamlingen om, hvorfor jeg havde gjort det. Og 
at de i virkeligheden skulle være glade for det. For landet var altså ved at gå fallit. Det 
utrolige var, at de fandt sig i det. Jeg fik lov til i nogle minutter at overtage demonstratio-
nen! Men jeg var klar over, at jeg ikke skulle overdrive det, så efter ti minutter ønskede jeg 
dem en god demonstration og gik igen, så de kunne råbe videre. Det var det helt rigtige 
i situationen. Jeg fik en dialog frem for, at de skulle stå og råbe og skrige uimodsagt. De 
havde godt af at høre, hvad årsagen var til merindskrivningen.
 
Siden dengang har jeg aldrig været bange for at gå midt ind i en demonstration og tale 
med de utilfredse. Det virker afvæbnende, og det kan jo også tænkes, at man kan lære 
noget af det, der bliver sagt.
 
DGS gav mig min første styrkeprøve.
 
Senere blev de mere skikkelige – og forstandige. I min anden ministerperiode var der en 
helt anden dialog, og DGS fik langt flere resultater. Ungkommunisterne ønskede hverken 
dialog eller resultater. De ville balladen for balladens skyld. Den tid er forbi, og tak for 
det.
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1990erne
Genopbygningen



95Aktion mod de høje klassekvotienter på Rådhuspladsen i 1994



Landsmødet i 1991

Der skrælles kartof-
ler til middag under 

Landsmødet i 1991



Skoleelevers protest mod uddannelsesnedskæringer i 1994
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Indledning af Knud Holt Nielsen

Elev- og studenterorganisationerne var ved indgangen til 1990’erne i krise over en bred 
kam og døjede med faldende opbakning og et lavere aktivitetsniveau. 

Hvor 1970’erne havde været præget af en voldsom uddannelsesmæssig ekspansion og 
øget social mobilitet, afspejlet ved at være det årti i efterkrigstiden med flest førstege-
nerations studenterhuer, så blev de unge under uddannelse så at sige ”normaliseret”. 
1970'ernes relativt store ungdomsårgange, der blev plaget af lav studiestøtte eller mang-
lende praktikpladser og under indtryk af en nærmest permanent økonomisk krise, blev 
i 1990'erne afløst af små årgange, som voksede op med et næsten uafbrudt økonomisk 
opsving.

På den baggrund var det nok mindre overraskende, at 1990’ernes ungdomsgeneration 
var langt mere konform og på alle måder (kulturelt, socialt og politisk) mindre oprørsk, 
end unge havde været i de foregående tre årtier. Der blev meget mere stille blandt de dan-
ske unge under uddannelse. Ser man eksempelvis på antallet af unge deltagere i prote-
staktioner organiseret af elev- og studenterorganisationerne, så skete der således stadig 
ting, men det var i langt mindre omfang end tidligere år (figur 4: Deltagelser i uddannel-
sesdemonstrationer 1990-2001). 

De unge blev langt mere politisk passive og fik samtidig væsentlig mindre indflydelse 
på deres egne uddannelsesforhold i årtiet. Bertel Haarders nye styrelseslove for blandt 
andet de gymnasiale ungdomsuddannelser i 1990 havde resulteret i, at rektorernes le-
delsesrum var blevet styrket voldsomt, mens eleverne og lærernes medbestemmelse var 
blevet væsentligt ringere. Da den borgerlige regering i 1993 blev afløst af en socialde-
mokratisk koalitionsregering fortsatte den i samme spor. Universitetsloven fra 1993, der 
afløste styrelsesloven som ramme for ledelse af de danske universiteter, var en afgørende 
svækkelse af universitetsdemokratiet. Ledelsens repræsentation blev forøget på bekost-
ning af de studerende, og regeringen udpegede nu eksterne medlemmer af konsistorium 
og fakultetsråd. Som årtiet skred frem, blev det da også stadigt tydeligere, at en ny rege-
ring ikke også havde betydet en ny uddannelsespolitik. Ved landsmødet i 1990 stod DGS 
reelt overfor at skulle genopbygge sig selv. Antallet af elevråd, der var medlemmer, var på 
et lavpunkt. Reelt var det kun halvdelen af landets fælleselevråd, der fortsat eksisterede, 
og Fælleselevrådet i Storkøbenhavn (FISK), der havde været landets største og dannet 
den fælles ramme for aktiviteter på tværs af gymnasierne, blev simpelthen nedlagt i for-
året 1990. Først i 1992 blev det gendannet. 

På sekretariatet for DGS sad der i efteråret 1990 kun tre fuldtidsfrivillige, der, trods 
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manglende organisatorisk erfaring, forsøgte at opretholde samme aktivitetsniveau som 
i 1980’erne, da sekretariatet havde omfattet mere end tre gange så mange aktivister, og 
samtidig havde DGS endnu en gang store økonomiske problemer. 

Der gik i efteråret en bølge af gymnasielukninger igennem amterne, og i 1990 var ikke 
mindst lokalpolitikere fra SF blandt de drivende bag gymnasielukninger i både Køben-
havn og på Frederiksberg tilsyneladende ud fra en strategi om at demonstrere, at man nu 
var et ”ansvarligt” parti.

Lokalpolitikerne var overbevist om, at ansøgertallet til gymnasiet nu ville falde og benyt-
tede derfor lejligheden til at hente hurtige besparelser ved at lukke gymnasier og støttede 
sig i den forbindelse til beregninger, som allerede i samtiden viste sig at bygge på forkerte 
tal. Men det var denne gang svært at skabe et fælles fodslag blandt eleverne på tværs af 
gymnasierne. Uden FISK manglede den lokale fælles organisatoriske ramme, og lærerne 
kæmpede i høj grad for hver deres matrikel. DGS pegede på, at talgrundlaget var åben-
lyst uholdbart og forsøgte at organisere protestaktiviteter, samtidig med at man med kun 
tre aktivister på sekretariatet skulle gennemføre den årlige høringstur til gymnasierne 
rundt i landet – og i øvrigt prøve at få genskabt en form for tværgående koordinering 
på tværs af gymnasierne i Storkøbenhavn. Der blev gennemført et par demonstrationer 
med et par tusind deltagere og nogle bosættelser af berørte gymnasier, men langt fra i det 
omfang der var set tre år forinden. 

Lukningerne blev besluttet, men i de følgende år fortsatte ansøgertallet ikke desto min-
dre med at stige ufortrødent. I Aarhus måtte politikerne få år efter genåbne gymnasie-
afdelingen ved Viby Amtsgymnasium på grund af det stigende ansøgertal, og i Køben-
havnsområdet stod man efter få år trods mindre ungdomsårgange og savnede plads til de 
stadig flere unge, som søgte ind på gymnasierne.  

Det lykkedes dog ikke desto mindre at få reorganiseret DGS i årene 1990-1993 gennem 
et benhårdt fokus på organisationens faglige kerneaktiviteter i elevråd og fælleselevråd 
og en kraftig styrkelse af kommunikationsaktiviteterne, der nåede et omfang man ikke 
havde set i DGS tidligere. På trods af at man stort set ikke havde nogen egen økonomi, fik 
man således allerede i foråret 1990 retableret uddelingsbladet Elevbladet, som i årene 
frem til 1995 udkom 4-5 gange årligt, og siden ”Håndbog for Gymnasielever” til alle ny-
startede elever. Forudsætningen var en enorm indsats omkring at skaffe annoncører og 
anden fundraising. DGS udgav samtidig rådgivningsaviser til eleverne op til eksamen og 
gennemførte kampagner mod brugerbetaling i gymnasiet. 
Indsatsen gav resultater. Allerede fra landsmødet i foråret 1993 havde man således et 
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medlemstal, som var på sit højeste siden midten af 1980'erne og et fuldt bemandet sekre-
tariat, og man begyndte så småt at udvikle sin egen interne uddannelse af bestyrelses-
medlemmer fra 1992 og frem.

Bertel Haarder havde med nedskæringerne i 1988 fået brudt med gratisprincippet i gym-
nasiet med forringelser af transportgodtgørelsen og indførelse af en depositumsordning, 
en kopiafgift og egenbetaling for ordbøger og andre undervisningsmaterialer. Det vakte 
en del opsigt i medierne, da DGS i efteråret 1990 offentliggjorde beregninger, der pegede 
på, at prisen for studentereksamen nu i værste fald kunne risikere at løbe op i 12.500 kro-
ner for eleverne. Modstand mod brugerbetaling og især kopiafgiften blev den symbolske 
sag, der formåede at skabe forøget aktivitet blandt eleverne igen, om end meget langt fra 
niveauet i 1970’erne og 1980’erne (se figur 4).

I de kommende år blev der gennemført mindre demonstrationer og ikke mindst lokale 
boykotaktioner rettet mod kopiafgiften, der både var delvist lovstridig og viste sig me-
get dyr og besværlig at administrere. Det var en ideologisk og ikke økonomisk begrun-
det afgift. Mest omfattende blev aktionerne i november 1992, hvor der var en stribe be-
sættelser af gymnasier i København, og 3-4000 elever gennemførte et ”massefald mod 
brugerbetaling” foran Christiansborg. Hvilket formodentlig blev den eneste gang stand 
up-komikeren Casper Christensen optrådte som hovedindslag ved en demonstration i 
Danmark. Det var dog langt fra omfanget af de tilsvarende protester i årtiet forinden.

Figur 4: Deltagelser i uddannelsesdemonstrationer 1990-2001 ifølge dagspressen.

0

10000

20000

30000

40000

89
/9

0

90
/9

1

91
/9

2

92
/9

3

93
/9

4

94
/9

5

95
/9

6

96
/9

7

97
/9

8

98
/9

9

99
/0

0

Fælles uddannelsesprotester
Skoleelever
Gymnasie/HF-elever
Studenterbevægelsen
Lærlingebevægelsen
Lærer- og pædagogstuderende
Andre



101

DGS’ krise førte ikke til en forstærket opbakning for GLO. Hvor DGS trods krise fort-
sat samlede omkring 150 repræsentanter for gymnasierne til landsmøderne i starten af 
1990’erne, så var deltagelsen på GLO’s møder på samme tid kun omkring 40. 

Interessant nok betød svækkelsen af DGS samtidig, at Konservative Gymnasiaster (KG), 
der igennem ti år havde defineret DGS som deres hovedmodstander på gymnasierne, nu 
nærmest gik i opløsning. Tilsyneladende kunne de kun eksistere som en politisk modpol 
til en stærk elev- og studenterbevægelse. KG havde ifølge egne opgivelser haft 3000 med-
lemmer i 1980’erne, men interne magtkampe i Konservativ Ungdom (KU) resulterede i, 
at den tabende fløj gik i medierne og afslørede omfattende snyd med medlemstallene. 
Den efterfølgende tipsmiddelskandale afslørede, at de fleste politiske ungdomsorgani-
sationer havde fusket og fire- og femdoblet deres medlemstal. I løbet af et enkelt år blev 
medlemstallet af både DSU og KU således pludselig justeret ned til omkring en fjerdel af 
de hidtidige officielle tal.

Hvor elev- og studenterorganisationerne og de lokale elev- og studenterråd indtil slut-
ningen af 1980’erne også havde haft karakter af en arena for konflikter og magtkampe 
mellem de politiske partier og ungdomsforbund, så gled de ud af organisationerne i 
1990’erne. Hverken formænd, næstformænd eller kasserere i DGS var i årene mellem 
1990 og 1995 medlemmer af en politisk ungdomsorganisation. Der var fortsat medlem-
mer fra forskellige politiske ungdomsorganisationer i bestyrelsen for DGS, men de var 
en minoritet og fokus var på at skabe et fælles fodslag omkring DGS, og der blev set på de 
politiske ungdomsorganisationer med en vis skepsis.

Eneste politiske ungdomsforbund, der fortsat forsøgte sig med organiseret fraktionsar-
bejde i traditionel stil i første halvdel af 1990’erne, var DSU, der på landsmøderne i 1993 
og 1994 forsøgte at løbe storm på DGS. I 1993 for at blokere for genvalget af formanden 
Morten Frederiksen, og i 1994 i et forsøg på at få valgt Jeppe Kofoed som formand og sæt-
te sig på organisationen. I begge tilfælde resulterede det i ,at de unge socialdemokrater 
tabte med et brag, da stort alle andre fløje og tendenser, fra højre til venstre inden for or-
ganisationen, rykkede sammen i fælles front – og havde et markant flertal af deltagerne 
bag sig.

I 1993 blev Poul Nyrup så statsmister for en socialdemokratisk koalitionsregering, da 
Poul Schlüter efter Tamilsagen trådte tilbage uden at udskrive folketingsvalg. Den nye 
undervisningsminister Ole Vig Jensen trådte ind i embedet med slagordet ”uddannelse 
til alle”. Der blev vedtaget en ny folkeskolereform, og som noget helt nyt blev der indført 
den såkaldte ”Fri ungdomsuddannelse”, der skulle sikre alternative uddannelsesveje for 
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unge, som havde svært ved at indpasse sig i de normale ungdomsuddannelser. Men da 
arbejdet med en ny læreruddannelse blev sat i søen af ministeren i efteråret 1995 blev det 
tydeligt, at en ny regering ikke nødvendigvis betød en ny uddannelsespolitik. 

Et samlet blik over de tre Nyrup-regeringers uddannelsespolitik viser således, at det alt 
andet lige kun betød begrænsede ændringer i forhold til det foregående årti.
Det blev i særlig grad tydeligt, da den tidligere sekretariatschef for økonomistyrelsen, 
Margrethe Vestager, i foråret 1998 blev ny undervisningsminister. Hvor Bertel Haarders 
ministertid kunne sammenfattes under overskrifter som ”Ideologen der blev minister”, 
så var Margrethe Vestagers indsats snarere et udtryk for ”embedsmanden der blev un-
dervisningsminister”. I hendes ministerperiode blev det teknokratiske forståelser sna-
rere end politiske og idemæssige overvejelser, som stod i centrum for udviklingen af ud-
dannelsespolitikken, som nu blev helt underordnet finansministeriet. 

Margrethe Vestagers forskellige forslag om eksempelvis afskaffelse af 10. klasse, ændrin-
ger i kvote 2-systemet og nedskæringer i SU'en for at tvinge de unge hurtigere i gang og 
hurtigere gennem uddannelsessystemet, var alle udarbejdet på opfordring fra Finans-
ministeriet. Interessegrupper, uddannelsesinstitutioner og sågar folketingets politikere 
blev koblet af i de lukkede beslutningsprocesser i det uddannelsespolitiske område. I ste-
det blev uddannelsespolitiske udspil udtænkt af lukkede embedsmandskredse i Finans-
ministeriet.

Ser man på magtudøvelsesformen under Margrethe Vestager, så fulgte den således nøje 
i sporet fra Bertel Haarder. Der var fortsat tale om strategisk ledelse, hvor den autori-
tære ledelse i ministeriet satte dagsordenen, hvorefter den efterfølgende skabte tilslut-
ning til samme gennem massemediebaserede holdningskampagner. Margrethe Vestager 
begyndte således allerede fra sin tiltræden konsekvent at omtale SU til hjemmeboen-
de som ”cafépenge” og brugte betegnelsen i 1998 som et slagargument for at halvere de 
hjemmeboendes SU. 

Et andet godt eksempel var indskrænkningerne af kvote 2-optaget til de videregående 
uddannelser. Sommeren 1998 blev pressen fodret med historier om behovet for, at unge 
startede tidligere på universiteterne og påstande om, at unge startede for sent på grund 
af mulighederne for at blive optaget igennem kvote 2. Med hyppige sammenligninger til 
især det hollandske uddannelsessystem og nogle konklusioner i den tværministerielle 
rapport «Kvalitet i uddannelsessystemet», der i øvrigt var stik modsat af undersøgelsens 
faktiske resultater, pressede undervisningsminister Margrethe Vestager på for at få be-
grænset optaget gennem kvote 2. Udmeldingerne førte i foråret 1999 til, at man begræn-
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sede kvote 2-optaget.  Det interessante her er ikke sagen, men hvordan undervisningsmi-
nisteren manipulerede med offentligheden for at skabe tilslutning til sin politik. 

Hvor man to årtier tidligere ville have oplevet et grundigt udredningsarbejde med invol-
vering af de berørte institutioner og (interesse)organisationer, som grundlag for tiltag 
af den art på uddannelsesområdet, så var der i stedet tale om udspil fra håndplukkede 
udvalg, suppleret af strategisk anvendelse af pressen til at præge den offentlige opinion. 
Stramningerne udløste protester fra elever, studerende og uddannelsesinstitutioner, der 
dog ikke gjorde indtryk på undervisningsministeren. Det understregede det begrænse-
de spillerum, der fortsat var, for at organisationer og uddannelsesinstitutioner kunne 
præge den uddannelsespolitiske udvikling. En af udløberne af de politiske ungdoms-
forbunds fusk med medlemstallene blev en revidering af reglerne for tilskud fra Dansk 
Ungdoms Fællesråd, og kombineret med at indførelsen af Lotto havde øget omfanget af 
tips- og lottomidler til uddeling, betød det, at DGS fra 1994 fik et voldsomt løft i sit offent-
lige tilskud. For første gang nogensinde havde DGS en forholdsvis god økonomi. I efter-
året 1994 gennemførte de københavnske gymnasieelever så en forholdsvis spektakulær 
kampagne mod nedskæringer overfor skoler og gymnasier i København. Omkring 10.000 
skoleelever og gymnasieelever deltog i flere demonstrationer, og en række gymnasier 
var besat. Det var Fælleselevrådet i Storkøbenhavn (FISK) som lokalorganisationen for 
DGS, og skoleeleverne i Københavns Fælleselevråd, der organiserede aktionerne, som 
siden nok mest er husket, fordi tre gymnasieaktivister smuglede et par dværghøns ind 
på Christiansborg, der blev kastet flyvende ind i folketingssalen i protest mod overbe-
lægning af gymnasierne. Hønsene blev anholdt sammen med de tre piger og måtte efter 
løsladelsen bo på toilettet på sekretariatet for DGS en stund. Samme år demonstrerede 
3.000 studerende i april mod indførelse af stopprøver på universiteterne arrangeret af 
studenterrådene i København og Aarhus, og i oktober var der forskellige mindre studen-
teraktioner i København, Odense og Roskilde mod overbelagte universiteter.

Men herefter blev protestaktiviteterne mere eller mindre indstillet i de kommende år. 
Elev- og studenterorganisationerne satsede i sidste halvdel af 1990'erne ikke på at mo-
bilisere eleverne, og det generelle aktivitetsniveau dalede, samtidig med at økonomiske 
råderum for aktiviteter var større end nogensinde før. I stedet blev der lagt mere vægt på 
lobbyarbejde og opsøgende arbejde overfor politikerne på Christiansborg. 

I februar 1997 forsøgte DGS sig dog ikke desto mindre med en landsdækkende aktions-
dag for højere SU. Busser skulle køre elever fra gymnasier i resten af landet til en fælles 
demonstration på Slotspladsen. Men protesten blev en tordnende fiasko, der kun sam-
lede få hundrede tilrejsende elever foran Christiansborg. Der var ganske enkelt ikke 
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opbakning til aktionen ude på gymnasierne, og ledelsen af DGS var tilsyneladende ikke 
længere rutineret i at mobilisere elever og lede store protestaktioner. 

Lidt mere succes var der med den såkaldte SVAR NU-kampagne fra 1996 og frem, hvor 
stort set alle elev- og studenterorganisationer krævede, at elever og studerende blev om-
fattet af arbejdsmiljøloven. Kampagnen var rettet mod den brede offentlighed med løbe-
sedler, postkort, plakater, lysreklamer og sågar hængeskilte i busser og tog, og en høring 
med deltagelse af blandt andet arbejdsminister Jytte Andersen. Men igen var mobilise-
ringen beskeden, da kampagnen kulminerede i oktober 1997 med små 500 elever og stu-
derende i en aktion på Rådhuspladsen i København.

Kollektive protestaktioner var ikke en del af den politiske palet for flertallet i ledelsen 
af DGS. Det betød, at DGS var uforberedt på at koordinere de protester, som i foråret 
1998 spredte sig på landets gymnasier, da undervisningsminister Ole Vig Jensen frem-
satte forslag om en stramning af mødepligten i gymnasiet, hvor grænsen for fravær skul-
le sænkes fra de 15 procent, der havde været gældende hidtil, til blot 10 procent samtidig 
med, at retten til automatisk at rykke op til næste klassetrin forsvandt. Det var det mest 
omfattende disciplineringstiltag siden forsøget på at indføre ”åndeligt fravær” i 1979. An-
ledningen var en rapport, der endnu engang argumenterede for, at for mange uegnede 
elever gik i gymnasiet - og forslaget gik ret beset imod regeringens egne målsætninger 
om, at 95 procent af en ungdomsårgang nu skulle have en ungdomsuddannelse. Mindre 
grupper af elever på blandt andet Rysensteen Gymnasium, Dronninglund Gymnasium 
og Det Fri Gymnasium tog herefter initiativ til lokale fællesmøder for eleverne og be-
satte deres skoler. Herefter spredte protesterne sig til andre gymnasier, da eleverne på 
Rysensteen oprettede et løst samarbejde mellem skolerne kaldet ”Elevinitiativet”, der 
indkaldte til stormøder og som koordinerede aktiviteterne. DGS gav deres opbakning, 
udsendte pressemeddelelser, der støttede eleverne, og stillede sekretariatets faciliteter 
til rådighed, men havde ingen central styrende eller koordinerende rolle. Elevinitiativet 
holdt tilmed egne pressemøder. Protesterne mundede ud i flere mindre demonstratio-
ner, skolebesættelser og elevstrejker, men var hæmmet af, at DGS ikke spillede en ud-
farende rolle, og at ”Elevinitiativet” var en ret løs organisering båret af lokale gymna-
sieaktivister, som manglede erfaring med at organisere landsdækkende elevprotester. 
Protesterne fandt sted midt under det igangværende folketingsvalg. Da De Radikale fik 
et utrolig dårlig valg, blev Ole Vig ikke genvalgt, og forslaget blev ikke genfremsat efter 
valget. Til gengæld var der en hel del spændinger på det efterfølgende landsmøde mel-
lem aktivister fra ”Elevinitiativet”, hvor flere havde afsæt i periodens uafhængige ven-
streorienterede ungdomsgrupper REBEL og Rød Ungdom, der ikke synes indsatsen fra 
DGS havde været tilstrækkelig, og så den siddende ledelse for DGS, der ville fastholde et 
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mere snævert fokus på det rent parlamentariske arbejde overfor politikerne. Kritikerne 
fra Rød Ungdom og REBEL stillede endda med den første alternative beretning på lands-
mødet siden midten af 1980’erne.
I 1999 tog de studerendes organisationer Pædagogstuderendes Landssammenslutning 
(PLS), Lærerstuderendes Landskreds (LL) og DSF så initiativ til ”Nu er det nok” kam-
pagnen. De studerendes organisationer var frustrerede over at blive overhørt af under-
visningsministeren og folketingspolitikerne, der var modstand mod ministerens forskel-
lige udmeldinger om begrænsning af kvote 2-optaget til de videregående uddannelser og 
en mulig beskæring af SU’en for de hjemmeboende, og så blev hele uddannelsesområdet 
beskåret ved finansloven, der blev vedtaget i efteråret 1998, samtidig med at der i de kom-
mende år skulle oprettes langt flere uddannelsespladser. 

Kampagnen voksede ud af koordineringsmøder, som blev afholdt mellem formændene 
for LL og PLS og den uddannelsespolitiske sekretær for DSF.  Siden blev de fleste af de 
øvrige elev- og studenterorganisationer koblet på, og der blev indkaldt til stormøder i en 
række byer landet over. Det var et udpræget topstyret initiativ, der blev samlet omkring 
en stribe forskellige krav: Mere demokrati i uddannelserne, nej til forringelser af SU'en, 
nej til forringelser i kvote 2-systemet, nej til finanslovsstyring samt elever og studerende 
under arbejdsmiljøloven.

Det er et godt spørgsmål, hvor solidt funderet kampagnen reelt var blandt eleverne og 
de studerende på uddannelsesstederne og i organisationerne. LL havde ikke aktioneret 
siden 1991 og blandt de universitetsstuderende havde de aktionsgrupper, som opstod 
under kampagnen på RUC og Aarhus Universitet, ikke nogen særlig tæt tilknytning til 
DSF. Kampagnen formåede dog at samle revl og krat blandt aktivister på uddannelses-
stederne, og den 17. marts var der demonstrationer i København, Aarhus og i Silkeborg 
med mellem 7.000 og 10.000 deltagere. Den 25. marts var der igen demonstration i Kø-
benhavn med 4-5.000 deltagere. Herefter trak elev- og studenterorganisationerne sig fra 
initiativet, der blev overladt til ”græsrødderne”. Det var især unge aktivister fra forskel-
lige smågrupper på venstrefløjen. ”Nu er det nok”-kampagnen gik herefter hurtigt i op-
løsning, og den sidste demonstration var i forbindelse med folketingets åbning i oktober 
samme år, hvor knap 3.000 elever og studerende demonstrerede. 

”Nu er det nok” havde ikke så klar en retning, og fik under alle omstændigheder ikke no-
gen afgørende betydning for udviklingen i det kommende årti. Det gjorde derimod en 
anden sag i foråret 1999. 
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Bertel Haarder havde i sit opgør med regelstyringen af gymnasiet fået sammenknyt-
tet klassekvotienterne i gymnasiet med lærernes overenskomst. I stedet for at der var 
en lovfastsat maksimumsgrænse, så udløste det dobbelt løn til lærerne, hvis antallet af 
elever i en klasse oversteg 28. Det var selvsagt en effektiv måde at afholde rektorer og 
amtspolitikere fra at hæve klassekvotienterne og var potentielt set en lukrativ ordning 
for gymnasielærerne, men det betød også, at det kun var et spørgsmål om tid, hvornår 
amterne ville gøre spørgsmålet til et kardinalpunkt ved overenskomstforhandlingerne 
med Akademikernes Centralorganisation (AC). Det skete så i 1999, da AC ikke overra-
skende ”solgte” gymnasielærerne ved forårets overenskomstforhandlinger. Herefter var 
der ikke længere nogen øvre grænse for, hvor mange elever der i fremtiden kunne pres-
ses ind i en gymnasieklasse. 96 procent af gymnasielærerne stemte nej til overenskomst-
forliget, men var i klart mindretal overfor de andre grupper i AC. Det udløste protester 
blandt gymnasieeleverne i et omfang, man ikke havde set siden slutningen af 1980’erne. 
Den 8. april demonstrerede op mod 4.000 i København, 1.200 i Aarhus og 800 i Silkeborg. 
Den 23. april blev 40 af landets gymnasier så direkte fysisk blokeret af eleverne i protest 
mod afskaffelsen af den øvre grænse for klassestørrelser. En aktionsform, der ikke tid-
ligere var blevet anvendt i det omfang på gymnasierne. Protesterne kulminerede med 
en landsdækkende aktionsdag den 28. april, hvor næsten samtlige af landets gymnasier 
blev fysisk blokeret af eleverne, efterfulgt af at 15.000 elever og lærere demonstrerede på 
Slotspladsen, samtidig med at der også var demonstrationer i flere andre byer.

Protesterne rokkede ikke ved Amtsrådsforeningen, men gymnasieeleverne havde vist, 
at de stadig kunne samle sig i tusindvis til protestaktiviteter landet over, og at der med 
spørgsmålet om klassekvotienter var en sag, der for alvor kunne samle på tværs af hele 
landets elever. At det imidlertid blot var et forvarsel om, at DGS og flere af de øvrige elev- 
og studenterorganisationer i det kommende årti skulle opleve sin største (gen)opblom-
string siden 1970’erne, var der dog ingen der havde forestillet sig, da året 1999 gik på hæld.
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Nød lærer nøgen kasserer at bogføre
Jesper Laugesen
Cand.mag.
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”Det meste af det vi lavede, kunne vi egentlig ikke. Vi lærte det ’on the go’. Landsmøder, 
politisk håndværk, aflæggelse af regnskaber, forhandlinger med ministeriet, demon-

strationer, kommunikation, you name it.”



110

Skriv om hvordan det var at være kasserer for en organisation i pengenød, bad de om… De 
unge, som i dag – mere end 20 år senere – bærer den fakkel, som jeg og mine venner bar i 
begyndelsen af halvfemserne. DGS fylder 50 år i år. 

Javel, jo. Det ER jo lang tid siden. 

For mig startede det hele en fredag i oktober 1989. Jeg var lige startet i 1.g., og et par kom-
munister ( jo, de var – og er stadig) kom forbi min klasses taskereol og spurgte mig, om 
jeg ikke ville med til DGS’ aktivitetskonference. Den foregik på vores eget gymnasium 
– Køge Gymnasium – og der var kommet et afbud. Jeg sagde ja, cyklede hjem og pakke-
de tøj og sovepose og liggeunderlag – og i løbet af en fantastisk weekend med politisk 
engagerede meningsfæller, med fester og brætspil (åh, Kremlin) til langt ud på natten, 
nye venner en masse og følelsen af at det her, det var vigtigt, var sporene til mange års en-
gagement i elevbevægelsen lagt ud. Kort efter, i 1990, blev jeg valgt som regionssekretær 
i Roskilde, og et års tid senere som menigt bestyrelsesmedlem. Jeg begyndte at komme 
på fællessekretariatet i Ryesgade 105 på Østerbro, et nedslidt kontorfællesskab mellem 
DGS, LAK (Landssammenslutningen af Kursusstuderende), LOE (LandsOrganisationen 
af Elever) og Operation Dagsværk, hvor menuen bestod af Ny Wongs halve kyllinger, ci-
garetter, kaffe og øl. Det sociale samlingspunkt var Kollektivet Moria på Vesterbro. Det 
var centrum for bestyrelsesmøder, nytårsaftener og almindelig ’hængen ud’ – og stedet 
vi endte, når det var blevet for sent at tage hjem. Moria bestod indtil midten af halvfem-
serne – og altså også i de to år (1992-1994), hvor jeg som kasserer var en del af ledelsen af 
organisationen. I foråret 1992 flyttede DGS sammen med LAK og Operation Dagsværk til 
et gammelt pakhus på Frederiksberg på Godthåbsvej.

Da jeg stiftede bekendtskab med DGS i 1989 var ungkommunisternes – DKU’s – domi-
nans i elevbevægelsen allerede et overstået kapitel. Et halvt år forinden var de sidste re-
ster af DKU’s dominans blevet splintret på et nærmest mytisk møde – zonelandsmødet. 
Året efter nedlagde de sig selv. Den eneste anden politiske ungdomsorganisation med 
muskler på det tidspunkt var DSU – og sammen med resterne af DKU arbejdede SFU’ere, 
VSU’ere og de såkaldte UPS’ere (uorganiserede) for at forhindre dem i at overtage den 
plads DKU havde haft op gennem firserne. 

Mens det i perioder lykkedes DSU at kontrollere såvel LAK som Operation Dagsværk 
lykkedes det i det store hele at holde dem stangen i DGS. De uorganiserede UPS’er holdt 
på magten i organisationen, men fraktionskampene fyldte meget. Ikke mindst motiveret 
af den samtidige kamp med og mod den højredrejede ’anden organisation’, GLO, som i 
samme periode oprustede deres markedsføring over for gymnasieeleverne. I det store 
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hele antog vi GLO for at være en front for VU og KU, en nikkedukke Bertel Haarder kun-
ne bruge til at legitimere sine mange indgreb. Men de var bedre til at gøre sig til over for 
eleverne – og at holde DGS fri for partipolitisk dominans blev set som et absolut afgøren-
de element i kampen om elevernes gunst. Mangt et møde i de år var rene skueprocesser, 
hvor diskussioner om alt fra dagsorden og forretningsorden til vedtagelse af princippro-
gram i virkeligheden i lige så høj grad handlede om, at fraktionerne positionerede sig i 
forhold til hinanden, med det slet skjulte motiv at bevare – eller overtage – de ledende 
poster i organisationen. 

I starten af halvfemserne var Operation Dagsværk ikke en selvstændig organisation. Det 
var en stadigt større aktivitet, som efterhånden fyldte for meget i elevbevægelsens besty-
relsesarbejde. I 1992 fik OD derfor sit ’frihedsbrev’ – og blev en selvstændig forening. I 
de første par år med bestyrelsesmedlemmer udpeget af DGS og LAK. Det var en turbu-
lent periode, hvor efterveerne af et par dyre kampagner og problemer med finansierings-
modellen (alle indsamlede midler gik til projektet – ”kun” renteindtægterne, som var 
skyhøje i de år, fra tidligere kampagner blev brugt til at finansiere de efterfølgende) gav 
store rystelser. Det var en model, som var svær at gennemskue udefra, og som blev stærkt 
kritiseret i en artikelrække i Jyllandsposten. Det væsentligste angrebspunkt var, om ren-
terne af de indsamlede midler ”hørte til” de indsamlede midler eller ej. Hvis de gjorde, 
så var brugen af renterne til finansiering af efterfølgende kampagner ikke lovlig. Dette 
skete samtidig med, at den daværende formand og kasserer for Operation Dagsværk tog 
til Brasilien på opfølgningstur uden at have informeret den øvrige bestyrelse om det. 

DGS’ økonomi i starten af halvfemserne var … begrænset. Den årlige omsætning ud-
gjorde – inkl. deltagerbetaling på landsmøder og aktivitetskonferencer kun lige godt 
200.000. Heraf udgjorde det årlige finanslovstilskud hovedparten, omkring 160.000 kr. 
Samtidig slæbte DGS rundt på en større gæld efter en rekonstruktion fra en truende kon-
kurs i 1985. Det økonomiske råderum var derfor stort set ikke eksisterende indtil 1994, 
hvor DGS for første gang modtog rådighedstilskud via DUF. Det tilskud gav på én gang en 
firedobling af organisationens indtægter, og gjorde det muligt at indfri det famøse lån og 
ændrede på mange måder hele grundlaget for organisationens virke. Men da det endelig 
lykkedes var tøjlerne givet videre til næste generation, og min historie er derfor om øko-
nomien inden da. 

Uden indtægter af betydning gik en stor del af arbejdstiden ved enhver aktivitet med at 
skaffe midler – tilskud, annoncer, naturalier. Næsten alle større kopieringsopgaver blev 
foretaget ved, at vi ved 5-tiden om eftermiddagen blev lukket ind på GL’s kontor og fik lov 
til at misbruge deres kopieringsfaciliteter i løbet af natten. Vi kom på god fod med såvel 
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vagter som rengøringspersonale i den tid. Kreditorerne bankede konstant på døren – og 
trykningen af Elevbladet (som blev finansieret ved annoncesalg) skete gennem skiften-
de trykkerier – alt efter hvem, vi skyldte penge og/eller var villige til at trykke det uden 
forudbetaling. 

At arbejde i en landsdækkende organisation før internet og mobiltelefoner var en helt 
anden slags udfordring. Kontakten til elevrådene foregik ved langsommelige rundring-
ninger, korte beskeder kunne sendes ved at sætte fax-maskinen i gang med en automa-
tisk rundsending – det tog kun en 5-6 timer, før beskeden var sendt til alle skoler. For de 
større udsendelser – fx til landsmøder – var alternativet møjsommeligt pakkede breve, 
som med taxa blev kørt til Postvæsenets erhvervsindlevering ved Hovedbanegården. 

EDB-mæssigt var vi allerede i begyndelsen af halvfemserne ret godt kørende. Da jeg 
overtog bogføringen havde vi lige fået doneret en ms-dos PC til formålet – og ”lånt” en li-
cens til regnskabsprogrammet PcPlus af en tømrermester fra Nykøbing Mors.  Det var en 
kæmpe forbedring i forhold til det tidligere system – fx kunne vi nu selv bogføre, udskri-
ve fakturaer (på gennemslagspapir) og se perioderegnskaber. Helt uden at sende regn-
skabsmaterialet til et indtastningsbureau først! Cirka samtidig havde DGS fået sponseret 
en Mac SE 30. Et vidunder af en ny maskine med indbygget 9” sort/hvid skærm. Den 
blev brugt til de store layout-opgaver – som elevbladet, Fra Skole til Skole og plakater til 
demonstrationer. Almindelige breve og opslag blev stadig skrevet på en af vores to skri-
vemaskiner… 

Når jeg tænker tilbage på den tid, så er der især tre ting, som står klart. For det første; de 
mange venskaber, som blev grundlagt i de år – som stadig, 25 år efter, består som nogen 
af mine vigtigste relationer. For det andet, hvordan ting, som nu synes små og ubetydeli-
ge, var ubetinget vigtige og afgørende mens jeg var i det: Hvordan et ”kan”, et ”skal” eller 
et ”bør” i en arbejdsplan kunne være afgørende for organisationens, for gymnasiets, ja, 
hele Danmarks fremtid... For det tredje, og måske vigtigst, hvor ufatteligt meget jeg lærte 
– både fagligt, politisk og personligt. Alt sammen af princippet ’nød lærer nøgen kasse-
rer at bogføre’. Det meste af det vi lavede, kunne vi egentlig ikke. Vi lærte det ’on the go’. 
Landsmøder, politisk håndværk, aflæggelse af regnskaber, forhandlinger med ministeri-
et, demonstrationer, kommunikation, you name it.
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10 år i Den Gode Skole
Kasper Bjering Søby Jensen
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”... Og det provokerede mig - der ellers aldrig havde siddet i DGS’ bestyrelse - til at stille 
op som formand.”

?!
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DGS var en del af mit liv i 10 år. Fra min første AktivitetsKonference i efteråret 1997 til 
mit sidste landsmøde som dirigent i foråret 2007 - i alt 20 stormøder. Det er derfor en 
stor ære for mig at blive bedt om at bidrage til dette jubilæumsskrift over det, som jeg 
uden at tøve vil kalde Danmarks vigtigste ungdomsorganisation. Opgaven har været at 
levere en personlig beretning - så sådan en bliver det. Om det jeg husker, og som jeg hu-
sker det.

Jeg startede på Herlev Gymnasium i 1997 - præget dels af mit arbejde i Ballerup Fæl-
leselevråd (BAFE) og Danmarks Elev-Organisation (DEO), dels i SF’s ungdomsorgani-
sation SFU, hvor jeg sad i landsledelsen. I DEO havde vi ”moderate røde” haft hidsige 
slagsmål med de ”meget røde” i Rebel og Rød Ungdom.

Jeg havde allerede på DEO’s stormøder mødt DGS som nogle meget voksne gæstetalere. 
Men i november 1997 mødte jeg DGS som delegeret på mit første stormøde - Aktivitets-
konferencen 1997 - historisk kendt som ”døds-AK”. På konferencen skulle vedtages en 
”rapport om fremtidens gymnasium”, som blev skydeskive for ”de meget rødes” angreb 
på DGS-ledelsen. Hvor man i DEO udkæmpede sådanne slag med svulstige indlæg fra 
talerstolen, besad man i DGS langt mere raffinerede kampformer. Oppositionen bevæb-
nede sig med våbnet, som kun virkeligt veltrænede og forhærdede ungdomsaktivister 
mestrer: Ændringsforslaget. Omtrent 150 i alt. Og ledelsen svarede med den ultimative 
tortur: Ændringsforslag til ændringsforslag. Afstemningerne fortsatte til de tidlige ti-
mer søndag morgen, hvor vi med marginalt flertal vedtog ledelsens rapport.

Da vi mødtes til landsmøde et halvt år senere, var konflikten skærpet. Regeringen ville 
sænke fraværsgrænsen til 10%. DGS-ledelsen tøvede, men med afsæt i et Rebel-landstræf 
opstod i løbet af få dage en landsdækkende strejkebevægelse. På Herlev Gymnasium 
strejkede vi og drog til stormøde på nabogymnasiet i Gladsaxe med flammende taler og 
20 minutters blokade af Buddinge Rundkørsel. Bevægelsen var vågnet. Landsmødets 
fronter stod mellem ”Elevinitiativet” med afsæt i Rysensteen Gymnasium, som mente 
ledelsen havde forrådt strejken. Og ledelsen som vist mest opfattede Elevinitiativet som 
alt for yderligtgående. Uheldigvis for Elevinitiativet havde de opstillet deres formands-
kandidat efter fristen. Så vi mere moderate typer kunne stemme dem ned. Ikke i åbent 
kampvalg, men ved at afvise at dispensere fra opstillingsfristen.

I foråret 1999 eksploderede bevægelsen. Først var DGS med i NU-DET-NOK, som var for 
kvote 2, SU, demokrati og arbejdsmiljølov for studerende og imod finanslovsstyring af 
uddannelsespolitikken. Og midt i det hele brød overenskomstforhandlingerne mellem 
lærerfagforeningen GL og arbejdsgiverne i Amtsrådsforeningen sammen. 96% af GL’s 
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medlemmer stemte nej, men aftalen blev båret igennem af forhandlingsfællesskabet i 
Akademikernes Centralorganisation (AC). Og hvis gymnasieeleverne var ved at lære at 
strejke selv, så gik det kun hurtigere af, at lærerne nu var helt med på den. Det blev et hedt 
og fedt forår for os elevaktivister. På DGS’ landsmøde det forår valgtes en mere radikal 
ledelse. Samtidig vedtog vi en hensigtserklæring om, at DGS skulle søge sammenlægning 
med konkurrenten Gymnasieelevernes LandsOrganisation (GLO). Ønsket blev i efter-
året bekræftet af begge organisationer på et fælles stormøde. Men kort tid efter begyndte 
DGS-ledelsen at udsende opfordringer til elevrådene om at gå imod sammenlægningen. 
Og det provokerede mig - der ellers aldrig havde siddet i DGS’ bestyrelse - til at stille op 
som formand.

Sammenlægningen skulle ske ved at begge organisationer nedlagdes og en ny oprettedes. 
GLO havde landsmøde først, hvor 31 ud af 42 stemmeberettigede var for. Men 73,8% var 
under de nødvendige 75%. Og så var det hele slut, før det var begyndt. DGS kunne gå til 
landsmøde uden store konflikter. Bortset fra da Nordfyns Gymnasium fremsatte mistil-
lid til ledelsen pga. dens ageren i sammenlægningsspørgsmålet. Den slags tager hurtigt 
3-4 timer og stormødet blev efterfølgende kendt under navnet ”mistillids-LM”.

Det skoleår havde DGS haft bare 48 medlemsskoler. Hastekommunikation til elevrådene 
foregik ved fax til skolernes kontorer. Der var klart rum for organisatoriske forbedringer. 
Da jeg i 2007 stoppede, skrev gode venner om mig i en sang, at mit væsentligste resul-
tat som formand havde været et ”velordnet medlemsarkiv”. Og det tror jeg beskriver det 
meget godt. Det gik dog stadig langsomt. I august 2000 faldt et forslag i bestyrelsen om at 
indkalde til demonstration, fordi der på Rødovre Gymnasium var et spanskhold med 29 
elever (én over DGS’ smertegrænse på 28), med stemmerne seks mod seks. Det bemær-
kelsesværdige er ikke hvor tæt det var, men at der kun var 12 bestyrelsesmedlemmer til 
stede.

På landsmødet i 2001 var der igen lagt op til ballade om GLO-spørgsmålet. Og igen luk-
kede GLO spørgsmålet for os. Deres nye formand var imod sammenlægningen. Ideen var 
helt død og mentalt sadlede DGS om. Det spørgsmål, der tidligere havde splittet os i to 
lejre, var væk og den fælles linje lød; at enhed mellem gymnasieeleverne kun kunne op-
nås ved at gøre DGS så stærkt, at GLO blev overflødigt. Rammen var en udviklingsplan. 
DGS skulle erstatte de uafhængige ikke-fungerende fælleselevråd med DGS-regioner og 
have et forretningsudvalg. På længere sigt skulle den enkelte elev knyttes til DGS ved et 
individuelt medlemskab. Og der opstod også ideer om et ”Elevbevægelsens Hus”.
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Vi manglede stadigt aktive og den nye formand, Bjørn Hansen, måtte skaffe kandidater 
til sin bestyrelse. Her dukkede navne som Stine Brix og Pernille Skipper op. Samtidig 
valgte Fælleselevrådet på Fyn en regionssekretær, der hed Johanne Schmidt-Nielsen og 
Fælleselevrådet i Storkøbenhavn en, der hed Nanna Westerby. De to sidstnævnte blev 
ved Folketingsvalget i 2007 blandt de yngste valgte nogensinde. På Aktivitetskonferen-
cen i efteråret 2001 blev en 1.g’er ved navn Thor Möger valgt. 10 år senere blev han den 
yngste minister i Danmarkshistorien. Man kan godt sige, at dette halve år i DGS satte sig 
visse spor i dansk politik. Og så har jeg sprunget de mange møgdygtige aktivister over, 
hvis navn kun ville sige få læsere noget.

Og dygtige det var de. I august 2001 fandt DGS en klasse på Nakskov Gymnasium med 
34 elever. Langt over smertegrænsen. Det var fremragende mobiliseringsstof. Og mobi-
liseret blev der. Til landsdækkende elevstrejke og stor demonstration på Rådhuspladsen 
i København med tusindevis af gymnasieelever. Et flertal i folketinget erklærede sig pa-
rat til at sætte loft på klassestørrelsen. Det var stort. Men 20. november fik Danmark ny 
regering, som så anderledes på sagerne. Klassekvotient-loftet var væk, og der blev lagt 
op til besparelser på uddannelsesområdet. Det førte til store protester i starten af 2002. 
Fra elever på ”den fri ungdomsuddannelse” som regeringen ville nedlægge. Fra erhvervs-
skoleelever som regeringen ville tage skolepraktikken fra. Ved Råstof-demonstrationen, 
der samlede på tværs af alle uddannelsesretninger. Og til en stor ”stjernedemonstration” 
med mange andre grupper ramt af besparelser.

På DGS’ landsmøde valgtes som formand Rasmus Meyer og som næstformand Johanne 
Schmidt-Nielsen. For første gang fyldte de frivillige på sekretariatet ikke op i bestyrel-
sen. Og der var mange af dem. DGS havde taget et stort skridt frem i sin organisatoriske 
formåen. I efteråret bød de amtslige budgetter på mange lokale besparelser. DGS skabte 
overblik over tendensen og samlede til national modstand. 5. september var der strejker 
og besættelser på over 100 gymnasier og store demonstrationer over hele Danmark.

DGS indkaldte til nationalt stormøde med over 200 delegerede. Man kunne lave mere 
aktivisme end set i mange år. Men konflikter skærpedes også. Var DGS for røde? Kan DGS 
aktionere sammen med andre uddannelsesgrupper? Med fagbevægelsen? Med lejere og 
kunstnere? Kan man tale generelt om velfærd og antiracisme, eller må man holde sig til 
et skoleperspektiv? Mødet besluttede, at DGS gik med i en fælles uddannelsesprotest 3. 
oktober. På Aktivitetskonferencen det efterår foreslog de mest ivrige, at DGS skulle gå 
med i protesterne mod EU-topmødet i København en måned senere. Her sagde ledelsen 
og flertallet nej. Politiseringsbuen skulle ikke spændes for hårdt.
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I foråret 2003 tog udsigten til en krig mod Irak det meste fokus i aktivistlaget. DGS spil-
lede aldrig en aktiv rolle i mobiliseringen, men de netværk af aktivister, som var opbygget 
i elevarbejdet, spillede en afgørende rolle for, at Danmark også bidrog til den anden af de 
to globale supermagter, som New York Times udråbte: ”USA og den folkelige opinion”.

På DGS’ landsmøde blev Nanna Westerby valgt som formand. Og da skoleåret startede 
blev der mobiliseret massivt mod amtslige besparelser. Det gav pote, for meget blev truk-
ket tilbage. Skolebesættelser, stormøde og strejker var nu blevet rutine for gymnasieele-
ver - selv 3.g’erne havde ikke prøvet et skoleår uden. Parolen hed ”For en God og Gratis 
uddannelse”, som sammenlignet med ”Nej til nedskæringer” markerede en øget bevidst-
hed i elevkampen. 2003 var også året, hvor DGS forsøgte sig med individuelt medlem-
skab. Det blev til ca. 4000. Mange flere end konkurrenten i GLO, som til gengæld blev en 
stadig større sten i skoen. For medierne var to organisationer jo to ligeværdige stemmer. 
For DGS var GLO en lille gruppe som ødelagde meget blot ved at skrive en pressemedde-
lelse. Man talte om sammenlægning igen, men i DGS troede man ikke på, at GLO reelt 
ville. Så to DGS’ere lod sig i efteråret indvælge i GLO’s hovedbestyrelse og i foråret 2004 
mødte en større gruppe sammenlægningstilhængere op for at vælge en GLO-ledelse, der 
ville gå hele vejen. Den afgående GLO-ledelse trak dog i nødbremsen og ekskluderede 
midt under landsmødet 39 deltagere. På kort sigt kølnede samarbejdet noget af. På DGS’ 
landsmøde i 2004 valgtes Thor Möger Pedersen til formand. En post hans far Torben 
Möger også havde siddet på ca. 30 år tidligere. Ved den årlige efterårsprotest satte DGS 
gearet op. Under overskriften ”STOP-NU” og paroler som ”Vores uddannelse - alles vel-
færd” samlede man en bred ungdomsalliance. Først stormøde i KB-Hallen med ca. 1000 
deltagere og så en enorm ungdomsdemonstration ved folketingets åbning den 5. oktober. 
Visse kommentatorer omtalte os som den eneste reelle opposition. Vi syntes, det var gi-
gantisk.

STOP-NU forbrødrede forholdet til GLO, der helt i modstrid med sine vanlige princip-
per tilsluttede sig aktionerne. Reelt var det udtryk for, at organisationen stod overfor 
et kollaps. Og en hurtig proces endte med, at GLO nedlagde sig selv endegyldigt fredag 
eftermiddag før DGS’ landsmøde 2005. Kun to landsmødedeltagere stemte imod. DGS’ 
landsmøde i 2005 blev således en fejring af organisationens 40 års fødselsdag og samling 
af eleverne. Landsmødet endte dog med ikke at vælge en formand. Et forsøg på at få Thor 
genvalgt krævede opbakning fra 2/3 af landsmødesalen, men kun lidt over 60% støttede 
det. Derfor var valget af Uffe Lembo som næstformand reelt et formandsvalg. Historien 
har den morsomme krølle, at samme skæbne overgik Thors far, da han på DGS’ landsmø-
de i 1976 forsøgte at opnå genvalg som formand.



120

DGS øgede fortsat politiseringsgraden med sin deltagelse 17. maj 2005, hvor op mod 
100.000 mennesker demonstrerede mod regeringens velfærdsreformpakke. Formentlig 
den største demonstration i Danmark siden påskestrejkerne i 1985. Samme efterår rea-
liseredes den gamle drøm om ”Elevbevægelsens hus”. På DGS’ landsmøde i 2006 valgtes 
Rosa Lund (i dag folketingsmedlem for Enhedslisten) som formand, og DGS var det år 
med i initiativet ”Velfærd til Alle”. På landsmødet i foråret 2007 takkede jeg af som diri-
gent. Der har vidst været fuld knald på DGS siden dengang også, men min hukommelse 
rækker ikke længere.

I 2011 indførtes et ”fleksibelt” loft over klassekvotienten på 28. En historisk sejr for DGS. 
De politiske resultater har der været flere af, men DGS’ væsentligste resultat er nok det, 
organisationen har gjort med generationer af unge mennesker. Bragt politisk stillingta-
gen og handling ind i deres liv. Givet en hurtig og effektiv uddannelse i organisatorisk og 
politisk arbejde. Rustet folk til at tage ledelse og ansvar i civilsamfundet. Leveret talent-
masse til partier og organisationer. Så for mig står DGS for Den Gode Skole.
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00-10erne
Gymnasieelever i bevægelse igen
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Balloner fra ”Stop Nu”-demonstrationen i 2004, hvor GLO og DGS blev slået sammen
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Indledning af Knud Holt Nielsen

Politisk blev udviklingen efter år 2000 præget af terrorangrebene mod USA 11. septem-
ber 2001, der blev indledningen til et årti med krige, militariseret udenrigspolitik og en 
hård indenrigspolitisk værdikamp. Danmark blev ledet af Anders Fogh Rasmussens re-
geringer, bestående af Venstre og Konservative med Dansk Folkeparti i en så stabil rolle 
som støtteparti, at det nærmest tenderede en regulær VKO-flertalsregering.

Imens rullede pengene via skattestop og afdragsfrie lån ind til de etablerede boligejere 
på et stadig mere overophedet boligmarked. I efteråret 2008 faldt det hele sammen med 
finanskrisen, der, på baggrund af regeringens økonomiske politik de foregående år, ram-
te Danmark hårdere end de fleste andre vestlige lande, og efter valget i 2011 blev VK-re-
geringerne så afløst af en mere ustabil regeringskoalition bestående af Socialdemokra-
terne, SF og De Radikale.

DGS kom i 2000’erne til at opleve en voldsom aktivitetsmæssig opblomstring og antallet 
af gymnasier, der var medlem af DGS, voksede til et omfang man ikke tidligere havde set 
i organisationens historie. Fra gymnasieeleverne og DGS spredte aktiviteterne sig siden 
til resten af uddannelsesområdet, hvor der årligt var uddannelsesdemonstrationer i et 
omfang, der ikke var set i to årtier (figur 5).

Ganske mange kræfter var blevet brugt i de sidste år af 1990’erne på at arbejde for en 
sammenlægning mellem DGS og GLO, der skulle resultere i en ny gymnasieorganisation. 
Landsmøder og aktivitetskonferencer havde vedtaget forskellige udtalelser som støttede 
en sammenlægning, og aktivitetskonferencen i efteråret 1999 var blevet afholdt sammen 
med GLO. Men i marts 2000 faldt forslaget om en sammenlægning på GLO’s landsmøde. 
31 ud af 42 deltagere stemte ganske vist for en nedlæggelse af GLO, men da en vedtagel-
se krævede 75 procent, faldt forslaget. Diskussionen fortsatte i det følgende år, men der 
var voksende modstand i GLO, og i bestyrelsen for DGS var der også reelt en stor gruppe 
modstandere af en sammenlægning.

I foråret 2001 stemte GLO’s landsmøde så direkte imod en sammenlægning, hvorefter 
diskussionen mistede sin relevans. DGS vedtog herefter på sit landsmøde et organisato-
risk udviklingsprogram, der skulle danne afsættet for, at DGS kunne omdanne sig til den 
optimale elevorganisation, der kunne ”rumme alle elever”, når nu GLO ikke ville være 
med - i stedet for at bruge kræfterne på en fortsat sammenlægningsdiskussion.
Både organisatorisk og politisk blev motoren for udviklingen af DGS i årene derefter 
spørgsmålet om klassekvotienter. Overenskomsten mellem AC og Amtsrådsforeningen 
i 1999 havde resulteret i, at den maksimale grænse for holdstørrelser i gymnasiet for-



125

svandt. Det havde medført de mest omfattende protester blandt gymnasieeleverne siden 
1980’erne. Lokalt begyndte eleverne nu at se konsekvenserne i form af større holddan-
nelser, hvor der nogle steder kunne være over 30 elever i klassen.

Spørgsmålet om klassekvotienter var en sag med bred appel blandt gymnasieeleverne, og 
som både havde en klar symbolværdi og var let at kommunikere for DGS. Intuitivt kunne 
de fleste elever se, at flere elever i klasserne betød ringere undervisning for den enkelte. 
Det var en sag, hvor det var let at forstå konsekvenserne af forringelserne, og det var let at 
kombinere egeninteresse og solidaritet med andre elever. Og der var et enkelt og trovær-
digt svar i form af kravet om en genindførelse af en maksimal klassekvotient på 28 elever. 

I august 2001 opfordrede DGS så til aktioner for genindførelse af en maksimal klasse-
kvotient på 28, og den 30. august demonstrerede 10.000 elever, mens der var aktioner på 
96 gymnasier. GLO valgte i stedet at tage afstand fra elevernes protester i pressen. I de 
følgende år var der hvert år store landsdækkende aktionsdage med demonstrationer og 
lokale gymnasiebesættelser organiseret af DGS, hvor spørgsmålet om klassekvotienter 
stod centralt, og hvor der var protestaktiviteter på mere end 100 af landets gymnasier. I 
september 2003 fortsatte protesterne efter den landsdækkende aktionsdag med gymna-
siebesættelser i København, hvor nogle skoler var besat af elever i op til to uger, hvorefter 
de planlagte besparelser på gymnasieområdet blev trukket tilbage af borgerrepræsenta-
tionen. Hvad der var nok så væsentligt var, at oppositionen, bestående af Socialdemokra-
tiet, SF og Enhedslisten, afgav et løfte om at indføre et loft på klassekvotienten, hvis der 
kom en anden regering.

De gentagne protestkampagner resulterede i (gen)skabelsen af en decideret aktionskul-
tur på gymnasieområdet. Man kan iagttage, hvordan erfaringerne fra de enkelte aktioner 

Figur 5: Deltagelser i uddannelsesdemonstrationer 2000-2013 ifølge dagspressen.
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blev videreført både lokalt og landsdækkende og lå til grund for de efterfølgende akti-
viteter som en konstant organisatorisk læreproces. Ledelserne af DGS (for)blev rutine-
rede i at organisere landsdækkende protestkampagner, med alt hvad det indebar både 
logistisk, kommunikationsmæssigt og politisk, og lokalt blev det en måde, hvorpå man 
modvirkede konsekvenserne af, at basisaktivisterne i gymnasiernes elevråd konstant 
blev udskiftet. 

Ikke kun gymnasieeleverne var i bevægelse i efteråret 2001. Blandt elev- og studenter-
organisationerne havde handelsskoleeleverne altid været de ”pæne” drenge og piger, der 
generelt afholdt sig fra protestaktiviteter, men efter flere års dårlig økonomi for uddan-
nelsesinstitutionerne var der en voksende utilfredshed blandt eleverne, og i september 
demonstrerede 6.000 handelsskoleelever for bedre forhold. Men da demonstrationen 
fandt sted den 11. september 2001, druknede elevernes protester i medierne, der dagen 
igennem og de følgende dage kun beskæftigede sig med terrorangrebene i USA.

VK-regeringen varslede som noget af det første omfattende besparelser på uddannelses-
området. Symbolsk var ikke mindst afskaffelsen af den obligatoriske modersmålsunder-
visning og lukningen af Den Fri Ungdomsuddannelse, der var blevet etableret, da Ole Vig 
Jensen var undervisningsminister. 

I december 2001 samlede de fleste elev- og studenterorganisationer sig så i det fælles 
initiativ Uddannelse er Danmarks råstof – ikke en udsalgsvare, der opfordrede til en 
fælles aktionsdag mod nedskæringerne. Råstof-initiativet mobiliserede den 7. februar 
2002 omkring 15.000 demonstranter og igen den 20. marts, da finansloven blev vedtaget, 
hvor elev- og studenterorganisationerne fyldte slotpladsen sammen med fagbevægelse, 
kunstnere, indvandrerorganisationer og lejerorganisationer. I de følgende år dannede 
Råstof-initiativet så fælles ramme for protestaktiviteter blandt elever og studerende. Det 
var i høj grad DGS og gymnasieeleverne, der var den drivende kraft i de fælles råstofak-
tionerne, sideløbende med at gymnasieeleverne gennemførte egne protestkampagner.

Råstof var en forholdsvis løs ramme omkring samarbejdet, men i 2004 tog DGS så initi-
ativ til at samle elev- og studenterorganisationerne i den såkaldte ”Stop NU bevægelse” 
med parolen 'Vores uddannelse – Alles velfærd'. Den fælles talsmand for elev- og studen-
terorganisationerne blev da også formanden for DGS, Thor Möger Pedersen.

Der blev flere elever og studerende i takt med stigende ungdomsårgange og øget optag, 
men bevillingerne fulgte ikke med, og på den måde blev uddannelsesinstitutionernes 
økonomi udhulet støt. Beregninger viste, at VK-regeringen samlet set havde skåret 1,4 
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mia. på uddannelsesområdet siden 2001, eller hvad der svarede til 2,4 procent pr. elev. 
De følgende år ville tallet stige yderligere. Barberingen af de unges uddannelse fandt sted 
samtidig med, at regeringen lod pengene fosse ud til de ældre etablerede boligejere. Stop 
Nu samlede 2.500 elever og studerende fra hele landet til en fælles konference i KB-hal-
len og organiserede en landsdækkende aktionsdag ved folketingets åbning. Op til akti-
onsdagen blev 58 folkeskoler, gymnasier og erhvervsskoler besat en dags tid, og den 5. ok-
tober 2004 var Slotspladsen fyldt med op imod 35.000 elever og studerende. Den største 
enkeltstående elev- og studenterdemonstration i mere end 25 år. Om aftenen kunne de 
måbende tv-seere så tilmed se landets undervisningsminister Ulla Tørnæs stille sig op på 
scenen til demonstrationen, hvor hun sammen med andre politikere havde fået lov til at 
tale kort og råbe og skrige af demonstranterne. Det var så pinligt, at det efter sigende var 
en af hovedårsagerne til, at Ulla Tørnæs ikke fortsatte på undervisningsministerposten 
efter valget i foråret 2005.

DGS og gymnasieelevernes aktiviteter blev således afgørende for igen at få mobiliseret 
unge inden for hele uddannelsesområdet i, hvad der udviklede sig til en egentlig protest-
bølge på uddannelsesområdet i lighed med i 1970’erne. Fra midten af 2000’erne kunne 
man da også iagttage et opsving i aktiviteterne blandt studerende på de videregående ud-
dannelser, efterhånden som rutinerede aktivister fra gymnasieelevbevægelsen fortsætte 
i uddannelsessystemet.

Parallelt med den markante stigning i omfanget af mobiliseringer og protestaktiviteter 
blandt elever og studerende skete der en tilsvarende organisatorisk styrkelse af DGS. 
Medlemstallet eksploderede i årene efter 2001. i 2003 var 103 gymnasier medlem af 
DGS, og i 2009 nåede organisationen op på 129 gymnasier. Det højeste antal nogensinde 
svarende til 93 procent af gymnasierne. 

Politisk var der fra årtusindskiftet og frem allerede et stærkt fokus på spørgsmålet om 
negativ social arv og gymnasiet som en reel mulighed for alle. Ved landsmødet i 2002 
vedtog gymnasiernes delegerede så yderligere en ny formålsparagraf. Hvor DGS igen-
nem 1990’erne havde haft et snævrere fokus på at arbejde for gymnasieelevernes inte-
resse som uddannelsessøgende, blev formålsparagraffen nu udvidet til at DGS skulle 
”arbejde for og udbrede kendskabet til gymnasieleverne og studenterkursisternes inte-
resser samt at politisere og aktivere gymnasieelever og studenterkursister”. Det indebar 
både et bredere fokus på de unges interesser, eksempelvis blev spørgsmål om racisme og 
integration i flere år væsentlige temaer, og et stærkere fokus på netop mobilisering og 
aktivering af eleverne. 
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Det lokale arbejde, der siden 1980’erne havde været udfoldet inden for rammerne af nog-
le semiautonome amtslige fælleselevråd, som flere steder havde døjet med manglende 
kontinuitet og en relativt svag organisation, blev samtidig styrket ved at fælleselevråde-
ne fra 2003 blev omdannet til deciderede DGS-regioner. 

De sommerseminarer, som DGS havde holdt siden 1990’erne for de nyvalgte bestyrelses-
medlemmer, hvor erfaringer blev overdraget fra den gamle til den nye bestyrelse, blev 
sideløbende udviklet til en egentlig organisatorisk uddannelse for de aktive og omfattede 
nu også aktive fra regionerne, som ikke sad i bestyrelsen. Et større fokus blev lagt på den 
lange kollektive fortælling om elev- og studenterbevægelsens opståen og udvikling si-
den 1960’erne. Der blev tilsvarende udviklet skolingsseminarer for de kontaktansvarlige 
med vægten på uddannelsespolitisk og organisatorisk introduktion – hvordan opbygges 
elevrådene og regionerne, hvordan sættes der gang i aktiviteter, hvordan afholdes der 
møder osv. – og aktionsdage blev nu også oftere fulgt op af elevkonferencer, hvor erfarin-
gerne blev samlet op.

Mange flere gymnasieaktivister deltog i mange flere møder i regi af DGS. Udviklingen af 
en egentlig tillidsmandsuddannelse var dermed en anden måde at håndtere de proble-
mer, der altid havde været en udfordring for DGS med den meget hurtige gennemløbstid 
af organisationens kerneaktivister i elevråd, regioner og bestyrelse og de dermed svære 
betingelser for kollektiv erfaringsudvikling. 

Hvor DGS indtil 2000’erne kun organiserede de almene gymnasier omfattede man nu 
også eleverne på HTX (og siden EUX) og fra 2009 også de internationale IB-elever og 
HF-kursisterne, da LAK, efter flere år med organisatoriske problemer, endegyldigt blev 
nedlagt. En epoke randt også ud, da GLO efter 30 år blev nedlagt og i stedet indgik i DGS. 
En udløsende faktor var GLO’s landsmøde i foråret, hvor bestyrelsen valgte at eksklude-
re 28 af de 40 deltagere på selve landsmødet, herunder flere bestyrelsesmedlemmer, da 
der tegnede sig et flertal for en anden formandskandidat, end den et flertal af den afgåen-
de bestyrelse ønskede. Eksklusionerne kunne lade sig gøre, da Konservativ Ungdom og 
Venstres Ungdom på mødets sidste dag sendte en busfuld deltagere, som blev meldt ind 
på selve mødet. Det var i realiteten et dødsstød til organisationens troværdighed, mens 
DGS buldrede derudaf medlemsmæssigt og aktivitetsmæssigt og endda forsøgte sig med 
et individuelt støttemedlemskab som supplement til elevrådsmedlemskabet. I efteråret 
valgte GLO så at give deres opbakning til Stop Nu-kampagnen, og i foråret 2005 nedlagde 
GLO formelt sig selv og indgik i stedet i DGS. I 2006 samlede en række af elevorganisati-
onerne sig så (igen) i deres eget Elevbevægelsens Hus, der, ud over DGS, også rummede 
Erhvervsskoleeleverne (EEO) og handelsskoleeleverne (LH), hvilket yderligere forstær-
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kede samarbejdet mellem elevorganisationerne.

Et af de temaer som VK-regeringen greb til ved siden af besparelserne på uddannelses-
området, var spørgsmålet om elevers mødepligt i gymnasiet. I 1980’erne var der en græn-
se for lovligt fravær i gymnasiet på 15 procent i alt og 20 procent i enkelte fag. Hvis elever 
overskred det, gik der forskellige procedurer i gang i form af først en mundtlig advarsel 
og dernæst efter en periode en skriftlig advarsel, hvis eleverne ikke rettede op. Først her-
efter kunne der skrides til at bortvise elever eller pålægge en elev at skulle gå op i fuldt 
pensum. Men som et led i Nyrup-regeringens forskellige disciplineringstiltag overfor de 
unge, havde undervisningsminister Margrethe Vestager i 1999 strammet reglerne til 10 
og 15 procent, og nok så væsentligt blev det i højere grad op til rektor at fortolke regler-
ne, hvilket førte til en stadig mere forskelligartet administration af reglerne på tværs af 
landet. 

Der var ikke noget særligt, der tydede på, at 2000’ernes elever pjækkede mere end deres 
forgængere i gymnasiet i 1970’erne og 1980’erne. En undersøgelse fra undervisningsmi-
nisteriet fra 2002 pegede således på, at eleverne i det almene gymnasium i gennemsnit 
havde 7,91 procents fravær. Ikke desto mindre var der fra 2003 en bølge af forargelse 
blandt medier og politikere over at det skete, at gymnasieelever overhovedet udeblev fra 
undervisningen, selv om det store flertal holdt sig under de nu kun 10 procent, og Rek-
torforeningen skubbede på for, at der ikke skulle være nogen form for fælles regler for 
fravær i gymnasiet. I stedet skulle det være op til rektorerne at vurdere, hvornår de synes 
en elev havde for meget fravær.  Undervisningsminister Ulla Tørnæs fjernede derfor i 
sommeren 2005 den øvre grænse helt for ”lovligt” fravær, og det blev helt og holdent op 
til den enkelte rektor, hvornår hun opfattede fravær som rimeligt, og hvornår der var tale 
om pjæk i et omfang, som hun kunne bortvise elever for. Det var en væsentlig svækkelse 
af elevernes retssikkerhed, når rektorerne i realiteten blev udstyret med et ”våben”, de 
kunne bruge efter forgodtbefindende.

Hvor gymnasiereformen vedtaget i 1987 havde haft karakter af at være ideologisk og 
drevet af ministeren uden om embedsværket i gymnasiedirektoratet, så var den reform 
af gymnasiet, som blev vedtaget i 2004, i udpræget grad udarbejdet af embedsværket, 
uden at den siddende undervisningsminister, Ulla Tørnæs, havde sat nogle væsentlige 
fingeraftryk, og da Bertel Haarder igen blev undervisningsminister i efteråret 2005 for 
at stramme op i undervisningsministeriet, lagde han ikke skjul på, at reformen absolut 
ikke var hans kop te.
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Reformen opløste den gamle linjedeling mellem matematisk og sproglig linje, og opdelte 
de treårige gymnasiale uddannelser i et grundforløb på et halvt år, der blev efterfulgt af et 
utal af nye 2,5-årige studieretningsforløb. Ikke mindst blev der indført det nye tværfagli-
ge fag ”Almen studieforberedelse” (AT) i det almene gymnasium. 

Efterfølgende viste der sig en lang række problemer som følge af reformen. Uklarheden 
omkring hvad en studentereksamen egentlig bestod i, når gymnasier nu udbød snesevis 
af forskellige studieretninger, betød, at de videregående uddannelser indførte en lang 
række specifikke fagkrav for, at unge kunne blive optaget. Hvor en studentereksamen 
tidligere uden større problemer gav adgang videre i uddannelsessystemet måtte vorden-
de studerende nu tilbringe tiden efter en veloverstået studentereksamen med at tage 
Gymnasiale Suppleringskurser for at få flere fag på andre niveauer.

I lighed med reformen vedtaget i 1987 var ambitionen, at de naturvidenskabelige fag 
skulle styrkes, men i lighed med den gamle gymnasiereform gik det paradoksalt nok stik 
modsat. Efterfølgende kunne det således påvises, at reformen tværtimod havde resulte-
ret i faldende faglighed inden for de naturvidenskabelige fag. Et andet resultat af refor-
men var, at karakterforskellene mellem elever fra forskellige socialgrupper blev større 
efterfølgende, og det blev især elever fra uddannelsesvante hjem, der profiterede af gym-
nasiereformen, hvilket blev påvist i en undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut 
(EVA) fra 2012.

Ved siden af den indholdsmæssige reform af gymnasiet betød regeringens store plan-
reformer af hele den offentlige sektor også afgørende forandringer af gymnasiet. I 2004 
indgik regeringen og Dansk Folkeparti med det smallest tænkelige flertal det forlig om 
rammerne for en kommunalreform, der fra 2007 reducerede Danmark til 98 kommuner 
og nedlagde amterne. En del af de tidligere amtslige opgaver overgik til de nye regioner 
og andre til kommunerne, men gymnasierne blev nu, med ét, til selvejende institutio-
ner. Kombineret med det fortsatte opgør med regelstyringen af ungdomsuddannelserne, 
hvor der nu hverken var fælles regler om holdstørrelser, fravær eller fagudbud og øget 
brugerbetaling for undervisningsmaterialer, betød det et stort set uindskrænket ledel-
sesrum for rektorerne. 

Gymnasierne blev endegyldigt omdannet til små virksomheder med eksternt udpegede 
flertal i bestyrelserne, der konkurrerede med de andre gymnasier om de unge på uddan-
nelsesmarkedet. Indførelse af særlige ”profilgymnasier” betød samtidig opdelingen af 
gymnasieområdet i A- og B-gymnasier. Det var kulminationen af Bertel Haarders 20 år 
gamle vision om ”perestrojka i uddannelsessystemet”. Elevernes mulighed for at præge 
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deres egne lokale uddannelsesinstitutioner og deres ”retstilstand” som elever var til gen-
gæld ringere end nogensinde siden 1960’ernes ungdomsoprør og uddannelsesreformer.

Efter elev- og studenterorganisationerne med gymnasieeleverne i front i flere år havde 
mobiliseret unge i tusindvis til demonstrationer omkring brede velfærdskrav, så vågne-
de LO og den etablerede fagbevægelse pludselig op i foråret 2006. Anledningen var, at 
forhandlingerne om VK-regeringens velfærdsudspil startede i april 2006. Regeringen 
ønskede forringelser af både efterløn og dagpenge, der skulle blandt andet skæres vold-
somt i dagpenge og kontanthjælp for de arbejdsløse mellem 25 og 29 år, hvilket var en 
direkte udfordring af fagbevægelsen. 

Politikerne foreslog imidlertid også, at der skulle ske forringelser af SU’en, der skulle af-
hænge af, hvornår unge startede på en videregående uddannelse, og at 10. klasse skulle 
begrænses. Begge dele skulle angiveligt få unge hurtigere igennem uddannelsessyste-
met. Elev- og studenterorganisationerne var modsat den etablerede fagbevægelse ruti-
nerede i at organisere og mobilisere bredt til store demonstrationer, og dermed var der 
grundlag for at etablere en bred ”velfærdsalliance” eller ”generationsalliance”, som den 
også blev døbt.

For første gang nogensinde stod DGS og de øvrige elev- og studenterorganisationer som 
ligeværdige partnere med LO-forbundene, og to af hovedtalerne var formanden for DGS, 
Rosa Lund, og Jesper Johansen fra DSF, da mellem 50.000 og 70.000 den 17. maj 2006 
demonstrerede på slotspladsen, mens der også var store protester i andre dele af landet. 

Det lykkedes med protesterne at forhindre forringelser af SU og 10. Klasse, og en meget 
væsentlig del af deltagerne var elever og studerende. Det blev da også starten på flere 
års store protester organiseret af elev- og studenterorganisationerne og fagbevægelsen i 
fællesskab. På Folketingets åbningsdag senere samme år forsøgte DGS, PLS og erhvervs-
skoleelevernes EEO således at videreføre velfærdsbevægelsen med initiativet ”Velfærd 
til Alle”, der da også samlede titusindvis af mennesker d. 3. oktober 2006, men som ikke 
mødte bred opbakning fra den etablerede fagbevægelse. Demonstrationerne blev størst 
i Aarhus, hvor forældre og pædagoger var i oprør over bystyrets omfattende besparelser 
på kommunens daginstitutioner og op imod 25.000 var samlet foran Rådhuset.

På folketingets åbningsdag i 2007 var elev- og studenterorganisationerne endnu en gang 
blandt drivkræfterne i de store folkelige protester, der igen samlede over 100.000 dan-
skere landet over omkring brede velfærdskrav med formanden for DGS som hovedtaler 
på Slotspladsen og tidligere DGS aktivister som hovedkræfterne i organiseringen. Ele-
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verne og de studerende gik til kamp for højere taxametre til uddannelserne og et stop 
for brugerbetaling på alle uddannelser. Sideløbende med de fælles protester med fag-
bevægelsen fortsatte elev- og studenterorganisationerne ufortrødent med deres egne 
kampagner. DGS fortsatte med at aktionere mod for høje klassestørrelser, og i foråret 
2009 var de studerende i front med protester mod skattekommissionens forslag om at 
forringe SU’en for at finansiere lempelser af topskatten for de højest lønnede. Det var 
den første store facebookbaserede kampagne i Danmark, hvor det lykkedes de studeren-
de for en stund at få lagt låg på planerne om SU-forringelser. Igen i efteråret 2009 og 
2010 demonstrerede mellem 25.000 og 30.000 elever og studerende i forbindelse med 
folketingets åbning under de fælles platforme ”Ud af krisen – ind i fremtiden" og ”Unge 
ta’r ansvar” – endnu et fælles initiativ for elev- og studenterorganisationerne med DGS i 
rollen som koordinator og talsmand.

Ved valget i september 2011 blev VK-regeringen så afløst af en socialdemokratisk ledet 
koalitionsregering med SF og De Radikale, og Helle Thorning-Schmidt blev landets før-
ste kvindelige statsminister. Den første finanslov indgået med Enhedslisten resulterede 
blandt andet i, at der nu blev genindført et loft over klassekvotienterne i gymnasiet. DGS 
havde dermed nået deres mål efter 12 års protester og kampagner. Der blev tale om et 
fleksibelt loft, hvor klassestørrelserne på det enkelte gymnasium i gennemsnit ikke måt-
te overstige 28 elever. Forud for valget havde både SF og Socialdemokraterne da også 
afgivet en mængde valgløfter om forbedringer af velfærden, så der var en vis forventning 
om, at regeringsskiftet også ville betyde forbedringer for uddannelsesinstitutionerne. 
Sådan kom det imidlertid ikke til at gå. 

Kun meget få af de mange løfter blev overholdt. I stedet gik regeringen med egne ord 
”reform-amok” og gennemførte forringelser for blandt andet elever, studerende og un-
dervisere i et omfang som de foregående VK-regeringer ikke havde været i nærheden af 
at kunne gennemføre.

I foråret 2013 valgte regeringen således at nedsætte selskabsskatterne markant, sam-
tidig med at der blev indført nye fattigdomsydelser for unge kontanthjælpsmodtagere 
under 30 år, og SU’en blev skåret med op mod 2 mia. kroner. SU’en for de hjemmeboende 
på ungdomsuddannelserne blev beskåret voldsomt, unge der startede på en videregå-
ende uddannelse mere end to år efter deres studentereksamen kunne nu kun modtage 
SU i maksimalt fem år, og fremover blev SU’en ikke reguleret i takt med lønudviklingen. 
Imens kunne de etablerede boligejere glæde sig over et fortsat skattestop for ejerboliger-
ne. 
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De unge startede ganske vist tidligere på de videregående uddannelser og gennemførte 
dem også hurtigere end de tidligere generationer, men det var øjensynligt ikke nok for en 
regering, for hvem de unge ikke hurtigt nok kunne komme igennem uddannelsessyste-
met og videre ud på arbejdsmarkedet. De unge skulle i stedet presses til et stadig tidligere 
erhvervsvalg.

SU-reformen blev således suppleret med den såkaldte ”fremdriftsreform”, hvor univer-
siteterne blev straffet økonomisk, hvis de studerende blev forsinket i deres uddannelser, 
og de studerende fik stoppet deres SU, hvis de blev mere end 6 måneder forsinket. De stu-
derende skulle ganske enkelt gennemføre deres uddannelser hurtigere under dårligere 
betingelser.

Det var omtrent de samme forslag om SU-forringelser og ringere forhold for unge ar-
bejdsløse, som dem VK-regeringen uden held havde fremsat i foråret 2006, og som 
dengang havde udløst de store velfærdsprotester. Nu var det imidlertid kun elev- og 
studenterorganisationerne, der mobiliserede til protester mod velfærdsforringelserne. 
SU-reformen udløste således omfattende protester og mellem 20.000 og 25.000 elever 
og studerende demonstrerede den 28. Februar 2013 foran Christiansborg.  

Forringelserne for de unge blev så i den efterfølgende måned fulgt op af et regulært gene-
ralangreb på underviserne i skoler og på erhvervsuddannelserne. Regeringen ønskede at 
gennemtvinge deres ny skolereform, der forlængede skoledagene markant for eleverne 
og som skulle introducere en mere varieret undervisning. Men politikerne ønskede sam-
tidig, at skolelederne skulle have et stort set uindskrænket ledelsesrum og var ikke ind-
stillet på at tilføre den nødvendige finansiering. Finansieringen af reformens markant 
øgede timetal skulle i stedet hentes igennem væsentlige forringelser af lærernes forbe-
redelsestid. Med en hidtil uset brutalitet gennemtvang Kommunernes Landsforening 
(KL) og Finansministeriet en lockout i 25 dage af landets 67.000 lærere og af 550.000 
skoleelever og 220.000 elever og kursister på erhvervsskoler, produktionsskoler og an-
dre uddannelsesinstitutioner, inden regeringen som forventet dikterede en ny tjeneste-
tidsaftale for lærerne.

Man havde ganske enkelt aldrig set noget lignende inden for uddannelsesområdet i 
Danmark. På trods af protestbølgen blandt elever og studerende udviklede der sig fra 
2000’erne og frem besynderligt nok en art mediemæssigt konsensus om, at tidens unge 
var mere politisk passive i forhold til tidligere generationer. 
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Få ungdomsgenerationer er således blevet så udskældte som børnene og de unge i det 
seneste årti. Hvor det i starten af 2000’erne var traditionelle konservative medier som 
eksempelvis Berlingske, der førte an i kritikken af tidens ungdom, så blev det i 2010’erne 
i høj grad Politiken, der både i det redaktionelle stof og i debatspalterne førte an i en veri-
tabel kampagne mod nutidens elever og studerende, som over en bred kam er blevet ud-
skældt for at være dovne, forkælede, uopdragne og hedonistiske curlingbørn. Det medie-
mæssige hysteri om pjækkeri i gymnasiet illustrerer denne tendens. Reglerne for fravær 
er blevet strammet gentagne gange siden slutningen af 1980’erne, men ikke desto min-
dre tordnede Dagbladet Politiken i 2011 for yderligere opstramninger, da undersøgelser 
gennemført af avisen viste, at der angiveligt var elever på mere end halvdelen af landets 
gymnasier, som trods de nye regler havde mere end 10 procents fravær. Den kulturradi-
kale avis hævdede i samme åndedrag, at gymnasierne havde alt mange forkerte elever, 
der dybest set aldrig burde have fået lov til at starte i gymnasiet.

Ifølge Politikens tal skulle det landsdækkende gennemsnit i 2010 således være 9,2 pro-
cent og i 2009 på 8,3 procent. Bortset fra at Politikens tal, der var trukket fra Lectio, var 
temmelig problematiske, så findes der imidlertid ikke nogen samlede undersøgelser af 
gymnasieeleverne og deres fravær i 1970’erne og 1980’erne, der kan underbygge billedet 
af, at unge skulle være mere pjækkende i dag end for 25 eller 30 år siden. 

En lokal undersøgelse fra Holte Gymnasium over elevernes forsømmelser i skoleåret 
1967/68 giver dog en antydning af omfanget i slutningen af 1960’erne. Her var forsøm-
melserne for alle elever i gennemsnit 8,11 procent. Højest for de sproglige piger, der i 
gennemsnit havde knap 10 procent og lavest for de matematiske drenge, der skulle have 
knap 7 procent. En tredjedel af eleverne havde mere end 12 procent. Så nogen eksplosiv 
stigning i forhold til bedsteforældregenerationen fra studenterårgangene i slutningen 
af 1960’erne var i hvert fald vanskelig at få øje på, trods det faktum at andelen af unge i 
gymnasiet var firedoblet siden. Tallene var i hvert fald en anelse højere i den lokale un-
dersøgelse fra 1960’erne end Undervisningsministeriets landsdækkende undersøgelse 
fra 2002.

Et andet meget typisk eksempel på tendensen finder man i Politiken i 2012. I de sidste 
år i 1960’erne havde det været en kamp for eleverne på mange gymnasier, at de skulle 
have lov til at kunne købe øl til gymnasiefester eller ryge. Grundlæggende handlede det 
for de unge om at erobre retten til at bestemme over deres egen krop. Siden starten af 
1970’ere havde man da også kunnet købe tyndt øl til festerne på de fleste gymnasier. 40 
år senere blev det pludselig til en stor skandale, da Politiken i 2012 med stor forargelse 
kunne fortælle, at eleverne ved syv ud af 10 gymnasier kunne købe tyndt fadøl til festerne 
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på skolen.

Politiken har været suppleret af eksempelvis tænketanken Kraka og Arbejderbevægel-
sens Erhvervsråd, der har klaget over, at danske børn og unge ikke tager den hurtigste 
vej igennem uddannelsessystemet og ud på arbejdsmarkedet. Færre unge skulle eksem-
pelvis tage 10. klasse eller et år på efterskole. Lige så vel som unge ikke skal bruge et par 
år efter gymnasiet på at blive afklarede om, hvad de egentlig vil resten af livet. De unge 
skal træffe deres uddannelsesvalg tidligere og gennemføre deres uddannelser hurtigere. 

Det bemærkelsesværdige er imidlertid, at ser man på alle målbare faktorer, så er de unge 
i 2010’erne faktisk mere målrettede, mere hensynstagende og for den sags skyld langt 
mindre kriminelle end de unge i 1960’erne, 1970’erne og 1980’erne. Omvendt har de unge 
over en bred kam aldrig startet så tidligt på en videregående uddannelse eller gennem-
ført den så hurtigt, og de unge har næppe nogensinde tidligere været så pressede som i 
dag, hvor fænomener som stress og depressioner blandt unge er langt mere udbredt end 
tidligere. 

Debatten om elever og studerende – og børn og unge i det hele taget - i Danmark igennem 
2000’erne og 2010’erne virker således underligt afkoblet fra den faktiske virkelighed, som 
den afspejler sig i alle de umiddelbart målbare forhold. Der er tilsyneladende et væsent-
ligt element af ”moralsk panik” i opfattelsen af de unge i dag, og det er blevet en væsentlig 
del af det bagtæppe, som elev- og studenterbevægelsen er nødt til at agere indenfor. Et 
andet væsentligt element har været skiftet fra velfærdsstat til konkurrencestat, som den 
overordnede ramme, inden for hvilken politikken overfor de unge udvikler sig.

Hvor elev- og studenterbevægelsen opstod i 1960’erne på baggrund af opbygningen af 
velfærdsstaten og en voldsom udbygning af hele uddannelsessystemet, hvor større lig-
hed og demokratisering stod som centrale ideologiske kernebegreber, så er det i dag en 
ganske anden overordnet forståelse, som danner grundlaget for udviklingen af uddan-
nelsessystemet. I 2013 erklærede finansminister Bjarne Corydon således, at ”konkur-
rencestaten” nu var Socialdemokraternes mål som den moderne velfærdsstat. Begre-
bet stammer herhjemme fra Professor Ove Kaj Pedersen fra CBS, der har indkredset en 
række grundlæggende ideologiske forandringer, der er sket med velfærdsstaten siden 
1990’erne. Ikke mindst i synet på forholdet mellem stat og borger. Han peger således på, 
at Danmark er i færd med at forandre sig fra en velfærdsstat, til det han betegner som ’en 
konkurrencestat’.
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I konkurrencestaten er det politiske mål således først og fremmet at mobilisere natio-
nalstatens indbyggere til at indgå i den globale økonomiske konkurrence med andre na-
tionalstater. I velfærdsstaten var hovedmålet at skabe lighed mellem landets borgere og 
rettigheder var universalistiske. I konkurrencestaten står der imidlertid ikke længere en 
forestilling i centrum om at sikre den enkelte borgers demokratiske og sociale rettighe-
der. Hovedmålet er nu derimod optimeringen af virksomhedernes konkurrenceevne ved 
at skabe den størst mulige effektivitet og udnyttelse af den enkeltes arbejdsevne.

Borgerens eneste værdi i konkurrencestaten er evnen til at indgå i og underordne sig 
produktionslivets behov. Enten ved at indgå disciplineret og nøjsomt i produktionen – 
eller ved målrettet at forberede sig på så hurtigt som muligt at komme til at indgå i den 
- og ikke på nogen måde udfordre de betingelser det foregår under. Arbejdets status har 
forvandlet sig fra at være en økonomisk nødvendighed for den enkelte til i stedet at være 
en art ’moralsk pligt’ for borgerne. Samfundet består med andre ord ikke længere af de-
mokratiske medborgere, men af simple arbejdskraftressourcer, som staten skal mobi-
lisere. Når konkurrencestaten er såvel endemålet som målestokken borgerne vurderes 
ud fra, så ses der selvsagt også med skepsis på de borgere, der i en konkurrencestatslig 
optik ikke opfattes som ’produktive nok’ ved ikke hurtigt nok eller i tilstrækkelig grad at 
formå at kunne tilpasse og underordne sig produktionslives umiddelbare krav. Samfun-
dets borgere (uanset alder) har således kun værdi i den udstrækning de enten indgår i 
arbejdslivet eller konstant søger at (op)kvalificere sig til produktionens behov (det være 
sig af varer eller tjenesteydelser).

Den konkurrencestatslige vision for uddannelsessystemet er således et benhårdt opgør 
med reformpædagogikken og med forestillingen om uddannelse som et middel til frigø-
relse og demokratisering. Børnene og de unge fra daginstitutioner til ungdomsuddan-
nelser skal optimeres med henblik på at maksimere konkurrencekraften. Til gengæld 
skal der ske et opgør med de almendannende, individuelt frigørende og demokratiske 
målsætninger, der prægede uddannelsessystemets udvikling i årtierne fra slutningen af 
1950’erne. Det er de 10-15 procent af en ungdomsårgang, der har vanskeligt ved at klare 
sig i uddannelsessystemet, der trækkes frem, når uddannelsespolitikken skal begrundes, 
men realiteten er, at de såkaldt svage unge blot benyttes som en løftestang for bredere 
indgreb overfor alle børn og unge, i stedet for den målrettede individuelle indsats, som de 
udsatte unge reelt har brug for. Det er således i lyset af konkurrencestaten, at man bedre 
forstår de seneste års forskellige udspil indenfor hele ungdomsområdet: de regelmæssi-
ge angreb på unge, der ikke går den snorlige vej igennem uddannelsessystemet, men som 
eksempelvis tillader sig at tage på efterskole eller udvikle sig på andre af livets områder, 
og den stadig stærkere disciplinering af de unge på ungdomsuddannelserne. Frontalan-
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grebene på organisationerne for undervisere, og forsøget på fuldstændigt at deregule-
re uddannelsessektoren til fordel for en uindskrænket ledelsesret. Og ikke mindst den 
voldsomme disciplinering og umyndiggørelse af de studerende med fremdriftsreform og 
SU-forringelser. Elev- og studenterbevægelsen står i det lys som forkæmperne for den 
tidligere periodes insisteren på uddannelse som et middel til større lighed, til individuel 
frigørelse og til demokratisk dannelse – ikke bare for de unge men for hele samfundet. 

Hvor debatten om de unge har karakter af ”moralsk panik”, så har den førte politik gen-
nem de sidste 10-15 år samtidig et stadig stærkere element af generationskamp fra oven, 
for ser man på eksempelvis formuefordelingen på tværs af generationerne, så har den 
aldrig været mere skæv. Det var således typisk for tidsånden da skattekommissionen le-
det af den tidligere socialdemokratiske minister Carsten Koch i 2009 foreslog, at SU’en 
skulle beskæres væsentligt for at finansiere lavere skatter for de højtlønnede, hvilket den 
socialdemokratiske regering da også i praksis gennemførte, da forringelser i SU’en finan-
sierede lavere selskabsskatter.

Forslagene om SU-forringelser for de unge, der skulle finansiere lavere skatter for højt-
lønnede ældre fastansatte, blev fremsat samtidig med, at man nøgternt kan konstatere, 
at danskere over 60 år i dag sidder på mere end 75 procent af befolkningens samlede for-
mue mod kun 60 procent i 1997. Dengang rådede de yngre under 40 år trods alt over knap 
fem procent af den samlede formue. I dag har de yngre slet ingen formue, men bærer i 
stedet rundt på en samlet gæld. Som udviklingstendenserne har været igennem de sidste 
15 år, er det vanskeligt at forestille sig, at de interessemodsætninger mellem generati-
onerne ikke fortsat vil blive skærpet i de kommende år og være en væsentlig del af det 
samfundsmæssige landskab, som elev- og studenterbevægelsen skal agere inden for i de 
kommende årtier.

Hvor hele perioden fra slutningen af 1960’erne til slutningen af 1980’erne i alle væsent-
lige aspekter repræsenterede en stadig større myndiggørelse og ofte frigørelse af unge 
- politisk, kulturelt, socialt og kropsligt – så har de sidste 15-20 år således været ken-
detegnet ved konstante forringelser og en stadigt stærkere umyndiggørelse af de unge. 
Konkurrencestatslig uddannelsespolitik, moralsk panik om ”nutidens” elever og stude-
rende og den igangværende generationskamp fra oven repræsenterer i det lys et stadigt 
stærkere patriarkalsk backlash nu blot især båret frem af kulturradikale og socialdemo-
kratiske meningsdannere.

Det giver selvsagt hele den danske elev- og studenterbevægelse sværere betingelser at 
agere indenfor, men det gør samtidig også dens stemme og indsats væsentligere end no-
gensinde.
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DGS: Danmarks vigtigste træningscenter i praktisk demokrati?
Bjørn Hansen, uddannelseschef i Cevea
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”Ikke fordi vi havde en genial plan, langt fra. 
Strategi er efterrationaliseret godt held, som no-
gle ledelsesforskere siger. Det gælder i høj grad for 

den ”strategi”, der var, da jeg var aktiv i DGS.”
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Vi lever i en tid, hvor alt for mange ikke tror på deres egen eller på fællesskabets evne til 
at gøre en forskel. ”Ja, der er stadig en stor ulighed i menneskers muligheder i Danmark 
- men hvad kan vi gøre ved det?”, siger alt for mange. 

Ideen om, at du kan gøre en forskel – at vi kan – har trange kår. Det kan både skyldes mis-
tillid til politikere og det politiske system, men også mere grundlæggende en mistillid til 
os selv og til hinanden; en mangel på politisk selvtillid. Det er katastrofalt for det danske 
demokrati og Danmark i det hele taget. Som en af elevbevægelsens tidligere yndlings-
fjender langt før min tid – Bertel Haarder – rammende har beskrevet det: ”Et menneske 
kan dø af at miste livsmodet (...) Det kan et samfund også”. 

Jeg ved ikke, om Bertel selv vil medgive det, men jeg vil i denne artikel påstå, at DGS er 
blandt de vigtigste organisationer i Danmark, når det gælder om at holde samfundets 
livsmod – ideen om at vi kan forandre vores fælles vilkår – i live. Det er i hvert fald dette, 
jeg tager med fra min tid i organisationen. En grundlæggende tro på, at vi kunne gøre en 
forskel, hvis vi var mange nok og ville det nok. Noget vi lærte fra den første protest i 1.g 
i 1999 mod de-facto fjernelsen af loftet på 28 elever i klasserne, til vi lagde stort set alle 
gymnasier ned i 2001. Den naivitet og til tider arrogance, som DGS indprenter i genera-
tioner år efter år, er måske i virkeligheden DGS’ største bidrag i en tid, hvor myten om at 
det alligevel ikke nytter at gøre noget, er blandt de største trusler mod vores demokrati. 

Forudsætningen for det bidrag er forståelsen af, at faglig og politisk indflydelse handler 
om mere end netværk og lobbyarbejde, som få stærke ledere kan klare selv. Det handler 
nærmere om, at det giver mening at bygge sin organisatoriske styrke på medlemmer-
nes aktive engagement. I dag virker forståelsen banal, men i slutningen af 1990’erne var 
det en stor diskussion. I den tid var en mærkværdig ide udbredt: DGS kunne enten være 
aktivistisk, udadvendt, politisk og ’udenomsparlamentarisk’ eller være lobby-orienteret, 
professionel, fokuseret på gymnasiet for gymnasiets skyld og dermed gå efter ’reel indfly-
delse’. Det gjaldt ikke nødvendigvis ledende DGS’ere, men var en udbredt diskussion ikke 
mindst blandt de aktive elevrådsfolk, der kom på stormøderne. 

Jeg bilder mig ind, at min generations – for vi var mange, i årene lige før og efter ’min’ tid, 
som sammen delte sejre og nederlag – største bidrag til DGS var at ophæve den modsæt-
ning. Ikke ved snak, for diskussionen havde altid været der, men ved praksis og med en 
god portion held. Vi viste, at det at tale om anti-racisme, lighed og fællesskab ikke skub-
bede folk væk, men snarere inviterede flere ind, fordi det er dybtfølte værdier for flere 
end DGS-nørderne. 
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Vi viste, at massive demonstrationer ikke er en modsætning til at søge indflydelse, men 
at en fyldt Slotsplads ofte kan være forudsætningen for at kunne påvirke beslutningsta-
gere. Ikke fordi vi havde en genial plan, langt fra. Strategi er efterrationaliseret godt held, 
som nogle ledelsesforskere siger. Det gælder i høj grad for den ”strategi”, der var, da jeg 
var aktiv i DGS. Heldet var at være aktiv i en periode, hvor tidsånden måske var ved at 
vende, hvor mulighederne for at skabe stærke fællesskaber var større, end den havde væ-
ret i de lidenskabsløse 1990’ere. ”Nu er det nok”-bevægelsen i 1999 var måske det første 
tegn på, at noget nyt var i gære (se Kasper Bjerings artikel om bl.a. dette i bogen). 

Der var et håb om, at tingene kunne være anderledes. 

Et abstrakt håb, ganske vist - også for mig. Jeg blev som de fleste ikke aktiv ud fra en stra-
tegisk masterplan, men fordi jeg hadede uligheden i muligheder, som stadig eksisterer i 
vores uddannelsessystem, fordi jeg blev inviteret af gode elevrådsfolk på mit gymnasium 
og fordi mere erfarne DGS’ere - med rod i slut-1990’erne - udfordrede og inspirerede mig. 
Og så var det også hamrende sjovt. Starten og den røde tråd i mit engagement var kampen 
om klassekvotienter. I 1999, 1.g for mit vedkommende, protesterede vi, fordi et de facto 
loft på 28 elever i klasserne blev fjernet i lærernes overenskomst. 

Amtsrådsforeningen påstod hårdnakket, at det ikke ville have betydning i praksis. Men 
der gik lige præcist to år før den første mega-klasse med 34 elever så dagens lys på Nak-
skov Gymnasium. Vi indkaldte bestyrelsen og vedtog straks en opfordring til en national 
strejke på alle gymnasier. 

Hvor vi i 1999 råbte ”ulven kommer”, stod den bare to år efter på vores trappetrin. Den 
nationale strejke blev en bragende succes målt på antal deltagende skoler og elever, på 
presseomtaler og politiske reaktioner. En så stor succes, at vi trykte DGS-historiens må-
ske grimmeste plakat layoutet i Microsoft Word til alle skoler for at dokumentere effek-
ten af aktionen. Plakaten hænger vist stadig hjemme hos Stine Brix, der var sekretari-
atsleder i 2001-2002, med citater fra en lang række politikere, som gerne ville indføre 
et lovbestemt loft på 28 i klasserne. Hvorfor blev aktionen så stor en succes? I organise-
rings-lingo vil vi i dag sige, at det var en både bredtfølt og dybtfølt sag. Vi protesterede 
mod en konkret uretfærdighed, der kunne ramme alle, men også virkelig betød noget, 
fordi større klasser kunne skabe et endnu mere ulige gymnasium. Derudover var det fak-
tisk muligt at forandre problemet, hvad de politiske reaktioner også viste (en delvis sejr 
kom endelig i hus i 2011, da man indførte et fleksibelt loft på 28). Efter aktionen voksede 
DGS’ anerkendelse både fra fagbevægelsen og i partierne. Det blev tydeligt, at aktivis-
me og professionel indflydelse ikke blot kunne sameksistere, men hang direkte sammen. 
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Diskussionen om, hvorvidt ’udenomsparlamentarismen’ var godt eller ej forsvandt fuld-
stændigt, spørgsmålet blev snarere, hvornår det var relevant, og hvad det kunne supple-
res med. Vi blev måske forblændet af mobiliseringens succes og glemte at bygge bro til 
lobbyisme og dagsordenssætning på andre måder – fejl som kommende DGS’ere heldig-
vis rådede bod på. 

Uanset hvad betød det også, at diskussionen om sammenlægning med den borgerlige mi-
ni-organisation GLO ændrede sig. Det var nu endnu mere tydeligt, hvem der var store-
bror, og enhver snak om kompromiser i forhold til arbejdsformer døde. Der skulle gå fle-
re år, hvor DGS blev stadigt dygtigere, før GLO endeligt besluttede at nedlægge sig selv, så 
gymnasieeleverne omsider fik én organisation. Den store strejke for et loft på 28 elever i 
klasserne var, sammen med det store arbejde, som gik forud, og ikke mindst det, som kom 
efter, med til at sikre en politisk sejr 10 år efter, da den nuværende regering kom til. Men 
strejken var meget mere end det: Det var en mobilisering, hvor tusindvis af gymnasie-
elever diskuterede politik, værdier, strategier og vigtigst af alt: handlede og gjorde noget 
sammen. Her er vi tilbage ved DGS’ bidrag til det danske demokrati: DGS’ store kampag-
ner er, sammen med det løbende elevrådsarbejde på skolerne, massive investeringer i 
Danmarks folkelige kapital eller med Grundtvigs og Bertel Haarders begreb livsmod. Jeg 
tror ikke, at der findes en eneste aktiv i DGS, som kaster sig ind i arbejdet for at ’få noget 
på CV’et’. Hverken nu, i 1990’erne, før eller efter. (Hvis der gør, så ud med dem! Arbejdet 
i DGS skal være drevet af værdier, af håb om forandring, og en tro på, at fælles handling 
rent faktisk kan gøre en forskel).

Det paradoksale er alligevel, at selvom de fleste ikke kommer til DGS med målet om at 
lære, så er DGS’ største bidrag til det danske demokrati netop den læreproces, som or-
ganisationen faciliterer for gymnasieungdommen. Det er ikke en erkendelse, jeg fik som 
DGS-formand, men som jeg har fået i årene efter DGS som højskolelærer, kampagne-
mand, politisk aktiv og nu uddannelseschef i Tænketanken Cevea, hvor jeg møder alt fra 
aktive i Ungdommens Røde Kors, henover tillidsrepræsentanterne på arbejdspladserne 
og politikerne i den danske fagbevægelse og andre civile organisationer. Det er menne-
sker, for hvem DGS har været en reel og praktisk læreplads i demokrati, hvor vi lærte at 
arrangere møder, lægge budget, holde demonstrationer og skrive pressemeddelelser. Vi 
lærte at få folk med os for at skabe forandring. Vi begik hundredevis af fejltagelser, som 
vi først i dag begynder at forstå og lære af. Det er en læreproces, som er uendeligt meget 
mere værd end nok så mange undervisningstimer om demokrati eller foredrag om mobi-
lisering og organisering. 

Hvis jeg har ret i, at DGS er Danmarks vigtigste træningscenter for demokratisk praksis, 
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gælder det om at tage denne opgave alvorligt. En stærk kultur kan gøre en forskel i mange 
år fremover, men det modsatte kan også være tilfældet. 
Kære DGS’ere og kommende DGS’ere hold nu fast i:

Det politiske drive. DGS er først og fremmest til for elevernes skyld, men også for 
Danmarks. Hold fast i jeres visioner, i kritikken - ikke passiv bekymring, men kritik 
der skal omsættes i handling - og sørg derfor for at DGS altid handler om forandrin-
ger og aldrig om CV eller andet. 
Vildskaben og frivilligheden. DGS er også stærkt, fordi hver ny årgang skal opfinde 
den dybe tallerken forfra. Derfor lærer alle strategi, budget, mobilisering, lobby og 
alt det andet. Hvis DGS bliver for over-professionaliseret mister I og vi alt, hvad der 
gør DGS stærkt. 
Den brede mobilisering, som træner nye generationer. Handling er enhver organi-
sations ilt. Derfor lever DGS, mens mange andre organisationer har åndenød. Det 
fineste skal aldrig være at gå til møde med en minister eller at spise middag hos 
Dansk Industri med udsigt over Rådhuspladsen. Det fineste skal altid være mødet 
med og involveringen af fundamentet for organisationen; nemlig gymnasieelever. 
Om det så er på liggeunderlag på en kold skole, til et elevrådsmøde, hvor alle ikke 
dukkede op, eller til en demonstration i rasende kulde. Hvorfor? Fordi det skaber 
indflydelse, selvfølgelig, men også fordi det skaber læring for de mange. Hvis I lø-
ser gymnasiets udfordringer alene fra sekretariatets og bestyrelsens side, så fra-
røver I tusindvis af unge muligheder for at lære om politik og forandring i praksis.  

Kære DGS’ere og kommende DGS’ere, måske kan det hele blive endnu bedre? 

Invester endnu mere i træning - byg eleverne op. DGS har altid haft mange dygtige 
generaler, som kan få soldaterne på gaden. Men I kan få mange flere ledere om bord. 
Lær af de stærkeste organiserende bevægelser i verden, og byg jeres elevrådsfolk og 
kontaktpersoner, og hvad de ellers hedder nu til dags, op. Så bliver den gave, I giver til 
det danske demokrati, endnu større - og I bliver selv stærkere. 
Drop nul-fejls kulturen (hvis den findes). Vi lærer alle sammen af vores fejl, bliver 
stærkere og dygtigere. Prøv at turde gå nye veje, afgiv kontrollen, ellers bliver I lige 
så kedelige og forudsigelige som de voksnes organisationer. Men vigtigere: I risike-
rer at udvikle unge, der tror endnu mindre på sig selv, og jeres mission må være det 
modsatte. 

Det sidste råd herfra er, at I skal lade være med at lytte på råd fra en 32-årig familiefar, 
der ikke har hængt et banner op i 10 år.  Vi kan gøre en forskel, vi kan selv gøre en forskel; 
det er den naivitet, arrogance, den politiske selvtillid som gør DGS til DGS. 



De Gnistrer Saftsuseme
Annette Nordstrøm Hansen, formand for GL



“Burhøns, burhøns - gok, gok, gok - 28 er mer’ end nok!”



146

”Burhøns, burhøns - gok, gok, gok - 28 er mer’ end nok!”

Tusindvis af unge stemmer gjalder i takt og stiger til vejrs på Christiansborg Slotsplads 
en råkold oktoberdag i 2005. Stemmerne tilhører vrede københavnske gymnasieelever, 
der er samlet til DGS-demonstration for at markere utilfredshed med, at der proppes 
stadig flere elever i klasserne. 

Undervisningsministeren hedder Bertel Haarder. Det er ikke første gang, han møder 
utilfredsheden med klassestørrelserne. Sidst han var undervisningsminister løftede 
ungdommens stemmer sig i protest mod de alt for mange elever i klasserne. Også den-
gang afviste Haarder et indgreb, men det slår ikke de unge og deres organisation DGS af 
pinden. Selv er jeg til stede på Slotspladsen. Som gymnasielærer har jeg indvilget i at un-
dervise en flok af de demonstrerende elever i et interimistisk klasselokale opført af DGS. 
Pointen er skåret tykt ud; jeg har ikke en chance for at overskue en klasse spækket med 
alt for mange elever, der ikke bare sidder lårene af hinanden, men bogstavelig talt sidder 
ovenpå hinanden. Demonstrationen forløber fredeligt, og som vanligt har DGS vist stor 
opfindsomhed i slagord og paroler. Foruden Rosa Lund, formand for DGS, taler SF’s Villy 
Søvndal og Socialdemokraternes Christine Antorini. For øvrigt samme trekløver, som 7 
år senere i folketingssalen stemmer for at genindføre klasseloftet på gymnasierne. 

Dagbladet Information er på pletten og skriver en reportage fra demonstrationen. I ar-
tiklen udtaler en ung elev i 1. g på Gladsaxe Gymnasium, at han ikke tror, demonstrati-
onen får Haarder til at ændre sin opfattelse, men ”vi er nødt til at vise vores mening”, 
siger han. Udtalelsen er symptomatisk og rammer ind i kernen af den aktivitet, DGS står 
bag. Vilje, engagement og vedholdenhed er tre dyder, jeg forbinder med DGS. Ikke kun i 
kampen for at få indført klasseloftet, men i alle spørgsmål og sager, som DGS involverer 
sig i. DGS insisterer på velargumenteret og saglig politisk kamp, og organisationen har 
evnen til at holde fokus i et langt sejt træk med tydelige budskaber og klare politiske mål.

Frugten kom i 2012, hvor et flertal i folketinget indførte loftet på 28 elever i klasserne. 

Genindførelsen af klasseloftet var en stor og yderst velfortjent sejr for DGS. Siden 1999 
havde DGS igen og igen og med stor kvalitet og entusiasme argumenteret for, at det be-
tyder noget med et klasseloft. Det betyder noget for, hvordan lærere og elever kan møde 
hinanden. Hvordan de kan få rum og tid til at forholde sig til hinanden - lære hinanden at 
kende. Og ikke mindst betyder et klasseloft noget for, hvordan eleverne lærer.

I GL sætter vi pris på DGS’ kamp for klasseloftet. Tilkendegivelsen manifesterede sig ty-
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deligst i 2012, hvor GL’s Uddannelsespris gik til DGS. I begrundelsen for tildelingen af 
prisen sagde GL’s daværende formand Gorm Leschly blandt andet:

”Med færre elever i klasserne bliver der bedre tid til, at den enkelte elev kan komme i 
centrum og blive mødt af læreren dér, hvor eleven står fagligt, personligt og socialt. Det 
gælder elever, der af forskellige grunde har det bedst med at dukke sig lidt i klassen og 
helst ikke vil til orde, når flere er til stede. Og det gælder elever, der har det rigtig svært 
fagligt. De, der har brug for at blive set. Brug for at læreren har mulighed for at ofre dem 
lidt ekstra opmærksomhed, så de kan komme videre fagligt. Men også for de stærke ele-
ver baner et klasseloft vej for, at læreren får bedre tid til at møde dem med individuelle 
udfordringer, der kan få deres talenter til at blomstre”.

Nu skriver vi 2015. I sig selv er året en påmindelse om, at vi ikke må hvile på laurbærrene. 
Det er i år, at loven om klasseloftet skal evalueres. Jeg er overbevist om, at DGS allerede 
har lagt strategier og udtænkt tanker for, hvordan vi sammen kan sikre, at der ikke sker 
forringelser af bestemmelserne om klasseloftet. GL står naturligvis bag jer og bakker op 
om den fælles kamp. Noget andet, der slår mig, når jeg ser på DGS, er den interesse I viser 
for hinanden og for andre. Vi hører ofte i samfundsdebatten, at unge i dag er egoistiske og 
kun tænker på sig selv. Det er noget sludder, og det gælder under ingen omstændigheder 
for DGS. Gang på gang imponeres jeg over jeres aktive insisteren på, at fællesskabet har 
værdi for den enkelte og for samfundet.

I viser det fx i støtten til Operation Dagsværk, og I viser det i jeres utallige uddannelses-
politiske markeringer og initiativer, der alle taler for, at uddannelse er et gode for den 
enkelte og for samfundet. Et gode, alle skal have mulighed for at få del i, uanset om man 
er begunstiget af gode og trygge sociale og økonomiske vilkår eller ej. Den, der ingen eller 
få ressourcer har, skal også have plads i gymnasiet og på de videregående uddannelser. 

Fællesskabsfølelsen og solidariteten viser I også, når I er sammen. Flere gange har jeg 
haft fornøjelsen af at optræde som oplægsholder på jeres weekendkurser og sommerlej-
re. Altid møder jeg jer med forventning, og altid går jeg opløftet og inspireret fra arrange-
menterne. Ikke alene fornemmer jeg et stærkt sammenhold og oplever en stor interes-
se for de faglige emner, men jeg ser jer også som unge, der har festet og hygget sig med 
hinanden. Flere er bogstavelig talt krøbet ud af soveposen for at være på pletten til mit 
oplæg. Og uanset gårsdagens festivitas er engagementet hver eneste gang stort og spør-
gelysten og debativeren intakt. 

Imponeret er jeg også over den måde, DGS som organisation igen og igen formår at forny 
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sig. Det ser man ikke andre steder i organisationsverdenen. Hvert år udskifter i ledelsen 
og kører nye personer i stilling. Jeres talentmasse er enorm. Hver eneste gang mønstrer 
I talspersoner, der lyser op, og som velargumenteret og sagligt er i stand til at fremføre 
organisationens synspunkter knivskarpt.

I de senere år har forskellige DGS-formænd blandt andet talt for, at eleverne skal have 
mere indflydelse på undervisningen i gymnasierne. I ser gerne, at undervisningen bliver 
mere nærværende og anvendelsesorienteret. Jeg medgiver, at elevernes indflydelse på 
den daglige undervisning er blevet begrænset i de senere år. Det skyldes, tror jeg, at kom-
pleksiteten i undervisningen er blevet større. 

Vi skal indpasse almen studieforberedelse (AT), almen sprogforståelse (AP), naturviden-
skabeligt grundforløb (NV) og fælles planlægning af introforløbet i undervisningen. Alle 
er de fornuftige tiltag, men i dagligdagen på skolerne tager de tid og har reelt betydet, 
at elevernes indflydelse på undervisningen er mindsket. Det er ikke godt. At sikre reel 
elevindflydelse på undervisningen bør være et centralt fokuspunkt for både elever og læ-
rere.  Det mål skal vi sammen forfølge og finde løsninger på at realisere. Jeg vil også gerne 
være med til at drøfte, hvad vi skal forstå ved begreberne nærværende og anvendelses-
orienteret undervisning. Her er jeg nu ikke helt så sikker på, at vi i dag er enige om alting. 
Jeg er stødt på udsagn om, at det fx ikke giver mening at lære latin og oldtidskundskab 
i et senmoderne samfund anno 2015. Det synspunkt er jeg lodret uenig i. I latin lærer 
eleverne grundlæggende viden om sprog og grammatik, som er en forudsætning for at 
blive en god og sikker sprogbruger i skrift og tale. Det gælder ikke alene i dansk, men også 
i fremmedsprogene. 

I oldtidskundskab spiller begreber som demokrati, demokratiopfattelser og dannelsesi-
dealer en vigtig rolle i undervisningen. Og netop dannelse og det at gøre eleverne til akti-
ve borgere i et demokratisk samfund er et af hovedformålene i alle gymnasiale uddannel-
ser i Danmark. Derfor giver det rigtig god mening at lære latin og oldtidskundskab – også 
i dag.

At der er basis for gode, faglige drøftelser med en stærk og synlig 50 års jubilar er både 
spændende og udfordrende. Jeg glæder mig allerede. DGS er ikke alene en synlig orga-
nisation i den uddannelsespolitiske debat i dag, I er også en organisation med stor og 
velfortjent indflydelse.

GL takker for jeres indsats de første 50 år. Vi ser frem til et fortsat stærkt samarbejde. Til 
lykke med jubilæet! 
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Mit liv som ung
Asta-Maja Njor Boisen
Gymnasieelev
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”Efter man har set konkurrencestaten slå rod i vores samfund, har livet som gym-
nasieelev, og ung generelt, ændret sig drastisk. At tage en uddannelse er blevet en 

konkurrence med vindere og tabere, en konkurrence du skal deltage i, hvad enten du 
har lyst eller ej”
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At skulle formulere, hvordan det er at være ung, har for mig vist sig at være enormt udfor-
drende. De tanker man gør sig, og de stærke følelser, der konstant cirkulerer i ens krop, 
er svære at sætte ord på. Det er selvfølgelig ikke noget nyt, at det er svært at finde rundt 
i sine følelser som ung, men lige netop nu tror jeg, at der sker et skred, i den måde man 
tænker uddannelse på, og dermed sker der også et skred i oplevelsen af at være ung. Den 
udvikling er måske lettere at beskrive, når den er kommet lidt på afstand, men jeg har 
gjort et forsøg, og jeg håber, at man kan forstå mit ungdommelige tankespind. 

Efter man har set konkurrencestaten slå rod i vores samfund, har livet som gymnasie-
elev, og ung generelt, ændret sig drastisk. At tage en uddannelse er blevet en konkurren-
ce med vindere og tabere, en konkurrence du skal deltage i, hvad enten du har lyst eller 
ej. Det er et ræs, hvor den mest ressourcestærke vinder, for det handler om at nå først i 
mål hurtigst muligt, og da vejen til succes er brolagt med akademiske udfordringer, er 
forældre med lange uddannelser et brugbart redskab for at nå i mål som den første. Dine 
konkurrenter er dine bedste venner og medstuderende, og det værste ved konkurrencen 
er at se, hvordan den muterer dine klassekammerater og dig selv til stressede og fortviv-
lede modstandere, der sigter mere efter at blive færdige, end hvordan vejen dertil kan 
udnyttes på bedste og festligste måde. De, der lader sig påvirke mest af konkurrencen, 
spidser deres blyanter og albuer, og kæmper sig frem til forreste række, hvor der kun er 
plads til dem og deres egen ambitiøse sigten efter et snit på 12. Ofte kan det være svært at 
se alternativet til ræset om karakterer, for det er så uhyrligt udfordrende at holde dig ude 
af en konkurrence, du konstant bliver sat i og får fortalt, at du skal deltage i.

Jeg har oplevet splid i min egen klasse, fordi prisen for de høje karakterer er ikke at hjæl-
pe klassekammeraterne. I den situation vi står i netop nu, hvor man som ung presses for 
at komme igennem ens unge år så hurtigt som muligt, synes jeg, at det er voldsomt vig-
tigt, at man ikke forfalder til en kritik af de af ens klassekammerater, der deltager i kon-
kurrencen. De gør bare, hvad de har fået fortalt som værende den uforanderlige måde at 
tage en uddannelse på. Nej, kritikken skal rettes imod det system, der hver dag presser 
de unge, giver dem stres, og ødelægger deres psykiske velbefindende. Hvis vi begynder at 
skyde skylden på vores venner, forstærker vi netop bare konkurrencen, og opfylder der-
med politikernes ønske om, at blive konkurrerende soldater, der skal kæmpe for Dan-
mark i den internationale konkurrence. Det kan som sagt være svært at formulere kritik-
ken af uddannelsessystemet, og hvis man heller ikke vil kritisere sine klassekammerater, 
kan man ende med at lade kritikken falde tilbage på en selv.

Jeg har igennem mine snart tre år i gymnasiet ofte skældt mig selv ud. Hold kæft, hvor 
har jeg været sur på mig selv. Sur over ikke at få lavet mine afleveringer til tiden, arrig 
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over ikke at få 12 i min SRP, og irriteret over at være for udmattet til at yde den forventede 
indsats i timerne. Det har taget mig tid at forstå, at det sjældent er min eller mine klas-
sekammeraters skyld, at vi konstant er bagud eller stressede. Det er rammerne omkring 
uddannelsen, der snævres ind og klemmer os, til vi falder om af træthed, stress eller de-
pressioner. Det konstante fokus på at vi skal udvikle os til selvstændige individer munder 
ud i, at vi også tackler vores problemer alene som individer. Jeg håber, at det fremover 
bliver tydeligere, at de udfordringer, man møder i uddannelsessystemet, er nogle som 
andre unge også kæmper med, og at man derfor sammen kan sige fra over for dem. Jeg 
ønsker, at det indre ungdomsoprør, som mange har peget mod sig selv, vendes ud mod 
politikerne og de strukturer, de har opbygget. Det er deres skyld, at vi er stressede, ikke 
vores. 

Selvom det at være ung byder på megen stres og pres, er det selvfølgelig også ofte helt 
fantastisk. Jeg diskuterede med mine venner, hvad de synes, der er godt ved at være ung 
i 2015, og i forhold til det at tage en uddannelse nævnte mange, at de især kunne lide 
forholdet til lærerne, og det er jeg selv meget enig i. Jeg er glad for ikke at leve i en tid, 
hvor lærerne skal kaldes ved efternavn, og hvor man får  smæk med spanskrør, hvis man 
sætter spørgsmålstegn ved autoriteterne. Jeg har igennem min egen gymnasietid brugt 
mine lærere som sparingspartnere i diskussioner om problemerne på min skole, og de-
res opbakning i kritikken af ledelsen har gjort det muligt at få ændringer på mit eget 
gymnasium. Et drømmescenarie kunne være, at det blev tydeligere for flere, hvor vigtige 
sådanne samarbejder er, for mit indtryk er, at disse relationer er et sjældent syn på nogle 
skoler. 

Derudover har mine lærere ofte udtrykt sympati, når vi har snakket om presset i gym-
nasiet, og det har været rart , at de også mener, at karakterpresset er gået for vidt. På den 
måde får man følelsen af, at det ikke er os unge, der er sippede eller for følsomme, men at 
fokusset på målbare egenskaber er kørt helt af sporet. For det er stort set alle, der bliver 
presset af de forbandede karakterer. Hvis du er en af dem, der har knækket karakter-
koden og derfor høster 12-taller, skal du kæmpe hårdt for at holde din plads øverst på 
karakterpodiet, for der er rift om pladserne på forreste række. Oveni det vil du sikkert 
også blive mødt af forventninger fra forældre, lærere og venner, der afventer en præsta-
tion i verdensklasse, og det kan i mange tilfælde stresse folk i stykker, fordi det er hårdt 
at indfri. 

Hvis du derimod er en af dem, der af den ene eller anden grund ikke kan nappe 12-taller 
over på dit karakterblad, kan du som sagt se frem til at blive stemplet som doven og dvask, 
og så er det bare på med den mentale arbejdshandske, for vejen til bedre karakterer er 
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hårdere arbejde. Jeg har prøvet at befinde mig i begge lejre. Da jeg gik i folkeskole var 
jeg pinligt pligtopfyldende, punktlig og fyldt af pinefuldt meget pli. Derudover havde jeg 
nogle forældre, der kunne løfte mig et langt stykke af vejen op mod klassens karaktertop. 
Dengang var gode karakterer ikke en sjælden succes, men derimod en del af min hver-
dag. Og når det glippede, og karakteren røg under 10, var det vigtigt at ingen fandt ud af 
det, for facaden som mønsterelev måtte ikke krakelere. Presset var voldsomt især taget 
betragtning af, at jeg var meget ung, og da jeg er ufattelig kluntet til matematiske formler 
og ligninger, var kampen for gode karakterer i matematik op af bakke. Det var svært at 
skulle indkassere 12-taller, og alt imens var det noget, folk forventede, at man bare gjorde 
med lallende lethed. 

Jeg startede i gymnasiet med forventningen om at indtage førstepladsen og første række 
med stil, men mine forventninger skulle vise sig at være urealistisk højt sat. Samtidig 
med at min klasse består af meget intelligente, ressourcestærke og ikke mindst ambitiø-
se unge mennesker, blev det tydeligt for mig, at virkeligheden ofte foregik uden for min 
skoles vægge. Det var en opdagelse, der kostede de skyhøje karakterer. Simultant med at 
jeg skuffede mine forældre, skuffede jeg også mig selv, og jeg skulle skabe et nyt selvbil-
lede, for hvem var jeg, hvis ikke de høje karakterer skulle danne rammerne om mig som 
menneske? Begge de forhold til karakterer har været meget usunde for mig. Og ingen 
af dem har skabt den motivation, som man gerne skal have, når man uddanner sig – for 
fokus lå på præstationen og ikke refleksionen. 

En anden omstændighed der har påvirket mit forhold til karakterer negativt, er de dis-
kurser som bliver brugt om ungdommen af medierne og diverse meningsdannere. De 
diskurser der netop nu florerer er svære at håndtere, og en grund til dette er, at de er 
ufatteligt heteronormative og generaliserende. De opstiller et billede, hvor de unge kvin-
der er ”12-tals piger”, og hvor man som ung mand er en ”doven dreng”, en slendrian uden 
vision. Det bliver fremstillet som om, unge kvinder kan få 12 med lethed, mens de dovne 
drenge ikke prøver, og selv hvis de gør, kommer de ikke op på niveau med pigerne. Hvis 
man som mig ikke passer ned i en stereotyp kasse, hvilket jeg ikke tror, særlig mange gør, 
skaber det uoverensstemmelse mellem det man skal være, og den man rent faktisk er. 
Hvis man ikke kan være i den boks, der ønskes man skal presses ned i, får man en følelse 
af ikke at passe ind eller af at være anormal. Det er ødelæggende at prøve at definere folk 
på den måde, og det kan ende med at blive selvopfyldende profetier, hvis diskurserne 
bliver så gennemtrængende og dominerende for folks selvbillede. 

Heldigvis har man som ung nogle gange mulighed for at kunne blande sig i disse debatter 
ved hjælp af de lettilgængelige medier, og det er mit indtryk, at mange unge gør dette, og 
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derigennem deltager i demokratiet. Jeg er selvfølgelig klar over, at det kræver en del res-
sourcer, for at man kan gøre dette, men derfor nærer jeg også et håb om, at man igennem 
undervisningen kunne lære at blande sig mere i offentlige debatter. Når vi bliver kriti-
seret for ikke at deltage nok, kan det måske skyldes, at unge ikke gider falde i den grøft, 
som mange andre der udtaler sig i medierne, ligger i. Det er en grøft, hvorfra man skyder 
med verbale skyts mod sine modstandere, og fokuserer mere på egen retoriske vinding, 
end på hvordan man skal skabe fælles resultater. Mange af de unge jeg møder er bestemt 
diskussionslystne og reflekterede, der er måske bare brug for, at man ikke kun har dis-
kussioner, hvor det handler om at vinde, for der tror jeg, at mange står af. 

Jeg synes, at det absolut bedste ved at være ung, er dem jeg oplever og deltager i ung-
domslivet med, nemlig de andre unge. Det er også derfor, det går mig meget på, når jeg 
gang på gang skal høre mine venner (og mig selv) blive beskrevet som dovne og navlebe-
skuende. Det kan lyde som titlen på en dårlig MGP-sang, men jeg elsker mine venner, og 
det frirum man sammen skaber, når man slapper af og ikke tænker på stres og pres. Når 
vi danser og fester og drikker os fulde og har det sjovt, kan man mærke små glimt af lykke, 
og for mig er det disse, der gør hverdagen overkommelig. Selvom det til tider er skræm-
mende at tænke over fremtiden, er det også fuldkommen fantastisk at leve i en tid, hvor 
så mange døre er åbne. Mine venner og jeg har brugt mange timer på at forestille os, hvad 
vi skal lave, når vi en gang er kommet ud på den anden side af uddannelsessystemet. Det 
fineste man kan have er drømme for fremtiden, og derfor bliver jeg også knaldhamrende 
arrig, når nogen forsøger at frarøve ungdommen deres håb og drømme.

Jeg synes, det er pudsigt, at man efter at have brugt så mange år på at få etableret en 
ungdomskultur, et frirum imellem det at være barn og voksen og med plads til drømme, 
nu forsøger at bygge murer omkring det rum, og samtidig fylde det med konkurrence og 
pres. 

Frirummet var jo ellers et sted, hvor man kunne vælte og fejle og derefter rejse sig igen 
med rifter på knæene. Det er de rifter, der skaber din identitet og dig selv. Men i takt med 
at man skal hurtigere igennem ungdommen, er rifterne blevet et symbol på forsinkelse, 
og det er noget, man for alt i verden skal undgå. For at undvige at falde og skulle finde sig 
selv og dermed blive sinket, er man nødt til at løbe den lige vej i mål. Men denne vej læg-
ger sig uden om ungdommen og munder direkte ud i arbejdsmarkedet. Det paradoksale 
ved alt dette er, at man jo ikke har tid til at blive det selvstændigt tænkende, innovative 
individ, som der ønskes, man skal være, når man skal løbe så hurtigt og helst i takt med 
andre unge. I 3.G har jeg sat en streg i min notesbog, hver gang jeg er blevet spurgt om, 
hvad jeg vil efter gymnasiet. Det er blevet til 203 streger i alt. Jeg er altså 203 gange blevet 
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tvunget til at tage stilling til, hvad jeg vil efter gymnasiet, og det er endda eksklusiv mine 
indre skizofrene monologer, hvor jeg forsøger at finde hoved og hale i mine ønsker for 
fremtiden. Fokusset på at komme videre, gør det ekstremt svært at nyde nuet. Nutiden 
bliver en forberedelse til fremtiden, og jeg gruer for om det vil være sådan resten af min 
skolegang. 

Unge er igennem historien for det meste blevet presset, marginaliseret eller forsøgt de-
fineret af andre. Min mor har fortalt mig om, hvor frustrerende det var dengang hendes 
generation blev kaldt ”nå-generationen”, fordi hun hverken så sig selv eller sine venner 
som en passiv flok uden ambitioner. Det vidner om, at der altid vil være nogen, der vil 
kritisere ungdommen og søge at drage mærkelige generationskonklusioner, som de fin-
der passende. Generaliseringer er noget af det mest ødelæggende for et samfund, og det 
fører til racisme, sexisme og homofobi, og til de dumme diskurser, der dannes om unge. 
Jeg håber, at man en dag lægger trangen til stereotyper fra sig og forsøger at se mere nu-
anceret på ungdommen. Sådan kunne man undgå at folk halser igennem deres unge år 
med stress som en indgroet del af livet. 

Og dette er netop grunden til, at jeg er positiv omkring fremtiden, for vi unge ved, hvor 
meget karaktererne og presset har fyldt, og jeg er sikker på, at de færreste vil udsætte 
nogen for det samme. Derfor tror og håber jeg også på, at der kommer et ungdomsoprør, 
et hvor vi sammen siger fra og stopper op midt i karakterræset. For hvis ingen deltager 
i konkurrencen, er den ikke en realitet. Det kræver, at vi i endnu højere grad taler åbent 
om karakterernes kvælende klem, og at vi også formulerer vores håb og ambitioner for, 
hvordan uddannelsessystemet kan og skal blive bedre. Jeg har selv erfaret, hvor svært 
det kan være, men vi er nødt til at gøre det. Både for vores egen skyld, men også for de 
fremtidige unges skyld. 
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Et halvt århundredes uddannelseskamp senere…
Mathilde Vinther
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Da jeg første gang trådte over dørtærsklen og ind i et klasselokale på Aarhus Katedralsko-
le til min nye klasse, mødte jeg som det første synet af skinnende æbler fra alle computer-
ne på bordene foran eleverne. Jeg mødte en gruppe af elever, hvoraf langt størstedelen 
af dem havde fået udleveret koderne til gymnasiesystemet hjemme hos forældrene. Jeg 
mødte en fantastisk flok mennesker, som jeg skulle bruge nogle gode år af min endnu 
pure ungdom med. Heriblandt mødte jeg et engageret lærerkollegium som skulle fylde 
min halvtomme rygsæk med tunge bøger og en ordentlig omgang klassisk og almen dan-
nelse på den selvsamme stolte skole, som dannede rammerne om Grundtvigs uddannel-
se.

En fornem trup af Grundtvigs lærde udgjorde således majoriteten af elevgruppen på Aar-
hus Katedralskole, hvilket også sikrede at skolen lå i toppen af de dengang offentliggjorte 
karakterranglister, der da også sikrede skolen et flot overskud på bundlinjen.

Dog kunne denne gamle dannelsesinstitution med fordel have spurgt sig selv med 
Grundtvigs egne ord ”Er lyset for de lærde blot”?. Det veluddannede fællesskab blev nem-
lig meget hurtigt  ekskluderende for den minoritet, som ikke kendte de rigtige begreber 
hjemmefra, eller ikke havde råd til f.eks. at passe sig ind i den oldnordiske eksamenstra-
dition det er at skulle have sin egen printer med til eksamen. De elever, der havde for få 
penge til at købe en printer, var nemlig tvunget til at aflevere deres opgaver en halv time 
før alle andre elever. Således lærte vi, med snuden i bøgerne, at blive oprørt over social 
uretfærdighed i de gamle skrifter, imens vi ekskluderede dem fra fællesskabet, som ikke 
havde ressourcerne med hjemmefra til at passe ind under rammerne.

At have en printer, en Apple computer og de akademiske koder med hjemmefra gav så-
ledes adgangsbilletten til fællesskabet. Med forældre som er uddannet folkeskolelærere, 
måtte jeg løbe hurtigt for at følge med, når undervisningen drønede derud af og eleverne 
efter frikvartererne drønede mod forreste række, hvor de kunne udvise engagement og 
få den afgørende karakter, der skulle sikre pladsen på medicin- eller jurastudiet.

Riften om pladserne på forreste række steg dog ligefremt proportionalt med riften om 
pladserne hos psykologen. Hastigheden, præstationsfokusset og målbevidstheden var i 
længden uudholdelig og ufrugtbar. Vi blev alle som den hvide kanin fra Alice i Eventyr-
land, der skal nå et bestemt sted hen til et bestemt tidspunkt. På grund af tidspresset 
løber kaninen rundt med et ur under armen som den holder så meget øje med, at den 
glemmer at kigge op og ender med at løbe forkert og komme for sent. På samme måde var 
der fuld fart på, og hvordan de højeste karakterer kunne scores var altid i centrum. Det 
betød blandt meget andet, at nogle ikke ønskede at dele noter med resten af klassen. Hvis 



161

man besidder en viden, som man kan holde andre fra at opnå, står man vel også bedre 
i konkurrencen om den næste karakter og på den måde bedre i konkurrencen om den 
begrænsede mængde af studiepladser på det fremtidige studie. Det pressede desværre 
mange elever i bund og fratog os motivationen og vidensbegæret.

For mit vedkommende blev tilflugtsstedet fra præstationsfokus og karakterræset et lo-
kale, der lå lidt længere henne af Mejlgade end Katedralskolen. Dette lokale udgjorde på 
daværende tidspunkt rammerne om møderne i DGS Østjylland. Selvsamme lokale blev 
det sted, som skulle danne rammerne om nogle fantastiske stunder i den spæde start af 
mit politiske virke. Mit første møde fandt sted lige efter at S, R og SF havde vundet valget 
i 2011. Politikerne fra disse partier havde givet os elever og studerende løfter på en lang 
række mærkesager, så stemningen var god; der var lyse udsigter for gymnasieeleverne 
de næste år.

Og på det første stormøde jeg var til i organisationen bød vi således undervisningsmini-
ster Christine Antorini velkommen med stående klapsalver, da hun kom og stolt fortalte 
om indførelsen af det klasseloft, som vi havde kæmpet for i tæt ved tre årtier. 14 måneder 
senere forstummede klapsalverne brat. Regeringen, med uddannelsesminister Morten 
Østergaard i spidsen, fremlagde en SU-reform, som var et kæmpe slag i ansigtet, og som 
var et klokkeklart brud på de løfter selvsamme radikale politiker havde givet os både før 
og efter valget.

Vi kæmpede mod Østergaards reform med næb og klør. I Østjylland opstartede vi et 
kampagnekontor med de øvrige elever og studerende i regionen og det kørte i døgn-
drift. Der var en fantastisk stemning, om det var til et af de talrige oplysende skolebesøg, 
ved bannermalingen, læserbrevsskrivningen, aktionerne, flyeruddelingerne, under-
visningsnedlæggelserne, morgenmøderne eller aftenmøderne. Aktiviteten spredte sig 
over hele landet, og vi følte os i alle timer af døgnet som én stor bevægelse af tusindvis 
af unge, der stod skulder ved skulder i kampen mod den skævvridende reform. Mange 
tusinder drog vi da også afsted i lange buskonvojer over Storebæltsbroen til en stor de-
monstration i det københavnske. Størrelsen af demonstrationen var uhørt i en tid med 
en socialdemokratisk regering, hvor fagbevægelsen endog aktivt modarbejdede vores 
sag. Fagforeningerne havde indtil da været en stærk medspiller, som vi havde organise-
ret store demonstrationer med. Men sådan blev det ikke denne gang. Og på trods af den 
storstilede kampagne, som kulminerede med et brag af en demonstration, blev Morten 
Østergaard alligevel ministeren som skulle gennemføre, hvad Bertel Haarder efter fem 
forsøg havde fundet umuligt; nemlig at beskære vores allesammens uddannelsesstøtte. 
Det skete næsten som med Nixon, der på grund af sin markante afstandtagen til kom-
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munismen kunne være den første amerikanske præsident, som fik grønt lys af folket til 
at forhandle med Kina; ingen kunne mistænke en socialdemokratisk regering for at ville 
udvande velfærdssystemet, så de fik som de første grønt lys til at gennemføre en skæv-
vridende SU-reform.

På trods af nederlaget slap jeg ikke arbejdet i organisationen. Jeg havde mærket suset af 
en bevægelse af tusindvis af engagerede unge, som jeg ikke kunne ryste af mig. Engage-
mentet bragte mig ikke blot længere hen ad Mejlgade, endda ikke blot rundt på massevis 
af skoler, op i lygtepæle om natten med bannere eller op før fanden fik sko på til morgen-
uddelinger; det førte mig hele vejen til København.

Jeg tog et valg om at drage fra den isolerede dannelsesinstitution i Aarhus midtby efter 
2.g for at tage 3.g i en by, som tilsyneladende ikke har en midtby men derimod en indre by. 
Det eneste spor af mit gymnasium, der dog befandt sig i Københavns indre by, var lyset 
der skinnede ud over byens tage fra de reklametavler, gymnasiet havde købt sig adgang 
til. Man reklamerede for at tiltrække en ny elevgruppe til skolen. På Københavns åbne 
Gymnasium i Valby befandt man sig nemlig i en helt anden situation end på Aarhus Ka-
tedralskole. Elevgruppen havde ikke fået udleveret koderne til gymnasiesystemet der-
hjemme hos forældrene, som havde et markant lavere uddannelsesniveau og generelt 
langt færre ressourcer at gøre godt med. Imens der på Aarhus Katedralskole var kamp 
om pladserne på forreste række i klasseværelset, var der på Københavns åbne Gymna-
sium rift om pladserne på den bagerste. Forreste række stod derimod tom i 3.g, da de 
forgangne år havde budt på et stort frafald af elever. At frafaldet var så stort bragte skolen 
i en svær økonomisk situation, fordi de således ikke modtog færdiggørelsestaxameteret, 
og de manglende ressourcer hos skole og elever placerede skolen i bunden af de dengang 
offentliggjorte karakterranglister. Gymnasiets kortsigtede løsning blev således at forsø-
ge at reklamere sig til at få en ny elevgruppe, da man ikke havde de ekstra ressourcer det 
altså kræver, hvis man skal formå at løfte en elevgruppe, som ikke har fået koderne til 
gymnasiet udleveret derhjemmefra. Selvom jeg godt vidste, at der fandtes kløfter i vores 
samfund, og at alle ikke er stillet lige godt, var det et chok for mig at opleve så markant et 
skel mellem eleverne i Danmark og mellem vores muligheder for at få en god uddannelse.

Denne oplevelse og erkendelse vækkede en endnu stærkere og dybere følelse i mig af, at 
arbejdet i organisationen var uomgængeligt for mig. Og det gav mig en ufravigelig trang 
til at skabe forandring, hvilket da også endte med at lede mig til at stille op som formand 
for vores organisation – for de fantastiske og ambitiøse danske gymnasieelever. I min 
opstilling til formandsposten blev min mærkesag at sikre et socialt taxameter til vores 
gymnasier, som skulle være med til at udligne netop det skel mellem vore skoler, som jeg 
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havde oplevet ved mit gymnasieskift. En sag man i organisationen havde kæmpet for i 
hvad der nærmede sig et årti.

Vi tog igen kampen op i forbindelse med finanslovsforhandlingerne. Vi organiserede, li-
gesom man havde gjort hvert år i mange år før, en kampagne i fællesskab med resten af 
elev- og studenterbevægelsen for investeringer i uddannelse og for investeringer i ung-
dommen. Som redskab er demonstrationer et emne der altid er til debat i bevægelsen. 
Vores demonstrationer under SR-regeringen har, med undtagelse af SU-demonstratio-
nen, ikke fyldt slotspladsen, som man ellers har set det tidligere. Men vi er alligevel ble-
vet ved. Vi er blevet ved, selvom vi ikke har haft en stor fagbevægelse i ryggen, som man 
ellers har set det tidligere. En fagbevægelse som blandt meget andet har kunnet sørge for 
busser rundt til alle de skoler, vi fik til at lave undervisningsnedlæggelser. Og som i øvrigt 
sende ansatte med busserne, der kunne sørge for at gelejde alle elever ind i busserne og 
afsted til demonstrationen, så vi kunne fylde de københavnske gader med elever og stu-
derende fra hele landet. Selvom vi ikke havde dem i ryggen, valgte vi altså alligevel at lave 
en kampagne og en demonstration. Vi måtte nytænke, vi måtte fundraise alverdens my-
stiske steder, vi måtte sende folk med tog og få dem gelejdet til København på nye måder. 
Vi er blevet ved, også selvom det til tider har været på trods, fordi massemobiliseringerne 
er et af de stærkeste redskaber, vi har. Tusindvis af elever tager stilling til spørgsmål, der 
vedrører deres hverdag, når de frivillige i DGS tager rundt på landets skoler og holder op-
læg eller arrangerer afstemninger om undervisningsnedlæggelser. Elevrådene aktiveres 
og de frivillige lærer at rykke hurtigt, holde oplæg, køre kampagnekontorer, arrangere 
store events, aktioner, plakatstorme, busafgange, debatter og meget andet. Disse kam-
pagner og vores insisteren på at fortsætte med at arrangere dem, gør vores organisati-
on til, hvad der, med tidligere formand Bjørn Hansens ord, måske er Danmarks vigtigste 
træningscenter i praktisk demokrati.

Selvom demonstrationerne under SR-regeringen ikke umiddelbart havde skabt stor po-
litisk forandring, lykkedes det os faktisk at skabe forandring ved vores demonstration 
under finanslovsforhandlingerne, som vi navngav ”Unge Kræver Handling”. Navnet var 
tænkt som et retorisk oprør mod politikernes ønske om at gøre op med ”krævementa-
liteten”, som man mente ”stortrivedes” i den danske befolkning. Selvfølgelig måtte vi, 
som landets fremtid beror på, have lov at kræve ordentlige levevilkår og ordentligt fi-
nansierede uddannelser, som i øvrigt ikke bare ville være til gavn for os selv men for hele 
samfundet i sidste ende. Den unge fagbevægelse valgte endda at gå med i demonstrati-
onen, og sammen sikrede vi ændringer i lovgivningen, der åbner op for at bygge flere og 
billigere boliger til os unge. Desuden blev det sociale taxameter indført, som skulle sikre 
mindre skel mellem landets ungdomsuddannelser. Begge er mærkesager, som bevægel-
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sen havde kæmpet for i et helt årti. Således mærkede vi, at vi ikke blot kunne skabe stærk 
udenomsparlamentarisk røre, men at vi også kunne bruge samme til at skabe realpolitisk 
forandring.

For mit eget vedkommende var det fantastisk som formand at få lov til at være med til 
at gennemføre netop den mærkesag, som gennem min gymnasietid havde optaget mig 
allermest. Som med enhver medalje var der dog en bagside; regeringens udformning af 
det sociale taxameter betød de facto besparelser på store dele af landets skoler, da man 
fra regeringens side notorisk har nægtet at prioritere de midler til uddannelse, som er 
nødvendige for at opretholde uddannelseskvaliteten på skolerne bredt set.

Og det kendetegner faktisk denne regerings uddannelsespolitik godt. For hver gang vi så 
et positivt forslag fra politikerne, blev det efterfulgt af et mindre heldigt et af slagsen. Re-
geringen begyndte eksempelvis at forstå, at karakterer ikke er ordentlig feedback, så de 
foreslog flere lærer-elevsamtaler. Men samtidig foreslog de også karakterkrav til gymna-
sieskolen. På samme måde har Uddannelsesministeren foreslået at fjerne den berygtede 
1,08-regel, fordi den skaber et for stort pres på de videregående uddannelser. Mens hun 
samtidig dimensionerer selvsamme, hvilket øger trykket markant. 

Imens skellene mellem gymnasieeleverne og de forskellige samfundslag blev meget tyde-
ligt for mig i min tid som gymnasieelev, blev skellet mellem generationerne ekstremt ty-
deligt for mig i min tid som formand for organisationen. Politikerne, erhvervsfolk, vores 
forældre og de ældre generationer helt generelt, tænkte at der var brug for en adfærds-
regulering af ungdommen, som pegede os i retning af de rette uddannelser, i retning af 
de rigtige jobs; alt dette selvsagt rettidigt. Idéen om at ungdommen er for selvcentreret, 
uvidende og for doven til tage sig af sådanne sager, er der ikke noget revolutionerende nyt 
i. Selv hos de gamle grækere havde man den indstilling til ungdommen. Det nye består 
i min generations reaktion på de ældre generationers prædiken. Imens tidligere ung-
domsgenerationer har reageret udad med ungdomsoprør, ligegyldighed eller lignende, 
reagerer vi helt anderledes. Vi er født ind i en tid med en økonomisk krise, som i vidt 
omfang definerer vore tankesæt. Vi opfatter hvert sabbatår, vi tager, som et ”fjumreår” 
for meget, hver en aflevering vi ikke scorer maksimale karakter i som ødelæggende for 
vores fremtidige muligheder - og vi kunne aldrig finde på at tage en videregående uddan-
nelse uden at tjekke arbejdsløshedskvotienterne først. Hvor stort skellet mellem vores 
generationer reelt er, gik først for alvor op for mig, da jeg en dag var til møde med endnu 
en af disse erhvervsfolk, som til dagligt argumenterer for stramme reguleringer af ung-
dommen. Hun forventede dog alligevel af mig, at jeg ville tage lige netop den uddannelse, 
som jeg fandt mest interessant, idet det selvfølgelig ville være den, jeg ville blive dygtigst 
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til. Jeg ville derfor, ifølge hende, sagtens kunne skabe mig en givtig levevej inden for dette 
fag. Hun mente i øvrigt også, at jeg skulle tage lige præcis så mange sabbatår, jeg ønske-
de – fordi det jo kunne bidrage med mange perspektiver og kompetencer i det studie, jeg 
ville vælge, og det job jeg senere ville erhverve mig. Til dette møde faldt mange brikker på 
plads i mit hoved; de ældre generationer, herunder politikerne og erhvervsfolkene, tror, 
at vores generation tænker og agerer på samme måde, som de selv gjorde. De ældre gene-
rationer forstår grundlæggende ikke, at vi ikke er udreagerende på samme måde som de; 
vi reagerer indad med større og større krav til os selv. De forstår ikke, at min generation 
er så ambitiøs og målrettet, at deres adfærdsregulering fungerer som uanede mængder 
af benzin på et bål, der allerede brænder kraftigt. Med en sådan generation og så snørklet 
en politisk situation må elevernes organisation være både intelligent og handlekraftig. 
For at omfavne vores generations reaktionsmønstre bliver vi nødt til at organisere os på 
nye måder.

Vi kan ikke blot tage ud på skoler i en klassisk skolestartskampagne, som man har gjort 
i mange år, for at holde oplæg om hvad organisationen er for en størrelse, og så forvente 
at folk bare møder op til vores stormøder og øvrige aktiviteter. Vi må tage ud med vores 
kampagner på skolerne, hvor vi holder workshops og vækker den nære debat, som i mit 
år som formand handlede om at grave de bedste eksempler på undervisningsmetoder 
frem, og dele dem på tværs af skoler, så vi kunne få udbredt dem til flere af landets klasse-
lokaler. Og vi må skabe dynamiske kampagner, som vores undervisningsmiljøkampagne, 
hvor vi tog ud på hver enkelt skole og fik eleverne til at vurdere, hvilket problem der in-
denfor emnet var det største de havde. Dermed kunne vi understøtte det enkelte elevråd 
i at føre en kampagne på skolen for de nødvendige ændringer; om det så handlede om 
det fysiske undervisningsmiljø, om udluftning eller dårlige stole, eller om det psykiske 
undervisningsmiljø, med fraværsordninger eller lærer-elevforhold som tema.

Men vi må også insistere på, selvom mentaliteten er en anden end tidligere, at arrangere 
de store massemobiliserende kampagner, hvor vi undervisningsnedlægger og demon-
strerer, fordi så mange elever deltager, trænes og politiseres. Også fordi vi som genera-
tion må sige fra før end den nye strejkeform bliver, at vi går helt ned på grund af presset, 
der ligger på en generation, som står til at blive den første, der skal gå ned i levestandard.

Vi må også bruge vores kræfter smartere, end det er set tidligere i organisationens histo-
rie. Som du har kunne læse i nærværende bog, har organisationen i mange år været en 
åben slagmark for politiske fraktionskrige. Mangen en tid og mange gode kræfter, som 
kunne være brugt på at bekrige skævvridende politiske reformer, har været brugt på 
store interne fløjkrige. Både under den kolde krig, men også i mange år efter, har kom-
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munister og andet godtfolk på tværs af hele det politiske spektrum kæmpet om magten 
over organisationens retning. Jeg selv mærkede denne fløjkrig, da der på mit første be-
styrelsesmøde blev lækket et referat fra et hemmeligt møde, som en partifraktion havde 
holdt, hvor de planlagde, hvordan de skulle tilvriste sig magten over organisationen på 
det kommende stormøde. Lækket resulterede i formandens afgang og i, at de to kandi-
dater til formands- og næstformandsposten måtte trække sig. Denne hændelse førte til 
et stort opgør med partiorganisering i vores organisation, og det var på godt og på ondt. 
Mange partimedlemmer følte sig marginaliseret i organisationen, og mange skolede 
kræfter forsvandt. På den anden side fik vi nu muligheden for selv at give de aktive elever 
redskaberne til at kæmpe vores fælles kamp i gymnasieelevernes interesse.

Det har også bragt os til et sted, hvor vi kan stræbe mod at finde fælles løsninger i den 
fælles kamp i stedet for at koncentrere os om interne fløjkrige.

Efter at vi har fået løftet blikket på denne måde, har vi fået øje for nye problemstillinger, 
som blandt andet handler om, at vores organisation meget hurtigt bliver ekskluderende 
for elever, der ikke er vokset op med daglig politisk debat omkring middagsbordet, og det 
er her en af de næste slag skal stå i organiseringen af gymnasieeleverne. Lyset er jo selv-
følgelig ikke for de lærde blot.

Således er Danske Gymnasieelevers Sammenslutning en organisation, som til stadighed 
har et stort rum at vokse og udvikle sig i - også på områder, vi end ikke har opdaget endnu. 
I mit år som formand har vi sat endnu en sten på det fæstningsværk, som man har bygget 
rundt om gymnasieelevernes interesser over de sidste 50 år. Hvert et år har budt på en 
ny årgang af aktive, et nyt sekretariat og således nye visioner, drømme og ny drivkraft, 
som holder organisationen i live. Alt dette upåagtet om det var i organisationens spæde 
år i 1960’erne, om det var gennem protesternes årti i 1970’erne, om det var under kam-
pene mod ‘Sorte Bertel’ op gennem 1980’erne, om det var under DGS’ genopbygnings-
arbejde i 1990’erne eller under 00’ernes stordemonstrationer. Hvert eneste år har en ny 
ungdomsårgang fået lov at placere deres egne sten på værket. De er kommet med et væld 
af idéer og de bedste idéer vi hver især er kommet med, udgør i dag den fæstning som vi 
kalder DGS. Andre tendenser, herunder fløjkrigene, er kørt på forbrændingen.

Vi er alle kommet med en lang række idéer til organisationen, men vi er også alle formet 
af organisationen og af de fantastisk vigtige erfaringer og vidunderlige oplevelser, som er 
en enorm gave at have fået. For mit vedkommende skete det helt tilfældigt - intet i mine 
kort fortalte mig at jeg skulle lave politisk arbejde - og så blev jeg alligevel hevet med til 
et møde i Mejlgade af min elevrådsformand. Nu sidder jeg her på en café i indre by midt 
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mellem to møder og en medieoptræden, i den sidste del af min travle formandstid, med 
lidt tid til at afslutte nærværende bog, og mens jeg skriver dette, bliver jeg enig med mig 
selv om, at den tilfældighed må kategoriseres som den heldigste tilfældighed i mit liv ind-
til videre. 

Og jeg er sikker på, at organisationen fremadrettet vil give tusinder og atter tusinder af 
unge de samme fantastiske oplevelser og erfaringer, som jeg har fået. Som de sidste 50 år, 
ikke bare håber jeg, men tror jeg fuldt og fast på, at organisationen også de næste 50 år 
vil skabe bevægelse, demokratisere, politisere, aktivere og rykke rammerne for den po-
litiske virkelighed som definerer vilkårene for ungdommen og for fremtidens Danmark.
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Bogen, du sidder med, er ikke blot en rejse gennem de seneste 50 
års elevpolitiske arbejde i Danske Gymnasieelevers Sammenslut-
ning. Det er også en fortælling om det politiske landskabs udvikling 
gennem det seneste halve århundrede. Vi tager dig med på en rejse 
fra DGS’ fødsel i midten af de glade 60’ere over ungdomsoprør, 
kvindefrigørelse, KGB-spioner og koldkrigspolitik til dramatiske 
demonstrationer og ministerkonflikter. Det er en fortælling om den 
danske ungdom, som den ser ud gennem historiske briller. Det er en 
historie om det politiske Danmark, som har formet tusindvis af unge 
gennem tiden.

Denne bog er udgivet i forbindelse med Danske Gymnasieelevers 
Sammenslutnings 50 års jubilæum.


