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De vil ikke have det job, jeg har
Krzysztof Wrona, polsk arbejder i Storbritannien, hvor borgerne i dag som
de første sammen med Holland stemmer til Europaparlamentsvalget
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Flet frit To digtere og en dramatiker har flettet et underfundigt værk om frihed, køn, alder, penge – og sig selv

KULTUR Forsiden
Naja Marie Aidt, Mette Moestrup og Line Knutzon syntes, at debatten om feminisme i Danmark var »så forstenet og kedsommelig«. Så de skrev en udogmatisk og vildtvoksende bog, hvor forfængelighed og kontrol måtte
vige for åbenhed, latter, kaos »og den indimellem helt euforiske glæde ved samarbejde«. ’Flet frit – en fællesbog’ er en kollage af blandt andet digte, sms’er, private billeder, lege, interviews og sange. Foto: Peter Klint
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VEJRET. Nogen sol, i
vest risiko for regn- og
tordenbyger. Frisk vind
fra sydøst. 21-27 grader.

D anske studerende har mulighed
for at få ophold på verdens fine-
ste universiteter serveret på et

sølvfad. Ganske gratis og med SU på lom-
men. Alligevel er det en træg kamp at få
de danske studerende til at rejse ud.

Landets universiteter har ellers i de se-
nere år oprustet markant med blandt an-
det kampagner, oplysningsmøder og nye
vejledningskontorer målrettet studieop-
hold i udlandet. Og reglerne for, hvad der
giver merit, er gjort klarere.

»Vi gør alt, hvad vi kan, for at anspore

danske studerende til at tage ud«, siger
Trine Sand, der er chef for Københavns
Universitets internationale afdeling.

Men trods den massive indsats rejser
kun cirka 7.000 studerende – cirka 17 pro-
cent af alle – ud på et kortere eller længere
udvekslingsophold i løbet af deres studie,
viser de seneste beregninger fra Uddan-
nelsesministeriet. Tallet er steget siden år
2000, da blot 4.000 rejste ud, men det er
stadig meget langt fra regeringens mål:
50 procent skal rejse ud i 2020.

Lars Dencik, professor i socialpsykologi
og forsker i unge og familieliv på Roskilde
Universitet, har sammenlignet de danske
studerendes og unge forskeres lyst til at
tage på international udveksling med
blandt andet svenske, norske og finske:

»Danske studerende og nyuddannede

synes i højere grad at være hjemmefød-
ninger. Det kan skyldes én helt konkret
ting: at man i Danmark er ældre, når man
når det niveau i sine studier, hvor man er
klar at tage af sted, og derfor holder sig til-
bage på grund af bolig, barn og kæreste«.

Men professoren peger også på en »sær-
lig dansk mentalitet« og et behov for
hjemlig tryghed: »I Finland og Norge,
som også er små lande, er man mere opta-
get af at få internationalt udsyn«.

Noemi Katznelson, leder af Center for
Ungdomsforskning ved Aarhus Universi-
tet, ser også prioriteringen af det nære.

»Behovet for at lægge afstand til mor og
far virker ikke lige så stort som tidligere.
Nu er de nogle, man gerne vil være i nær-
heden af«, siger Katznelson.

En undersøgelse fra 2009 af studeren-
de på professionshøjskoler og erhvervs-
akademier viser samme tendens. Her sva-
rer syv ud af ti, at de valgte et udlandsop-
hold fra på grund af familie, kæreste, ven-
ner eller andre personlige forhold.

Hos Danske Studerendes Fællesråd me-
ner man, at udveksling er en god idé, men
at det er »fuldstændig fair at blive i Dan-
mark også«, og formand Jakob Ruggaard
tilføjer: »Man kan sagtens være en god

studerende ved at
blive her«. 

Charlotte Røn-
hof, underdirektør
og forskningspoli-
tisk chef i DI, peger
på, at det både er
vigtigt at tiltrække
udenlandske stu-
derende, men og-
så, at danske stude-
rende rejser ud.

»De fleste virk-
somheder er internationalt orienterede,
og det er en fordel med arbejdskraft, der
er vant til et internationalt miljø og for-
skellige kulturer«, siger Charlotte Rønhof
og henviser til en DI-undersøgelse, hvor
virksomheder gav udtryk for, at det var

svært at få medarbejdere til at rejse ud: 
»Det er man mere tilbøjelig til, hvis

man allerede i studietiden har prøvet at
opholde sig i et andet land. Man kommer
ud over den tryghedsnarkomani, som vi
ellers er omgivet af i Danmark«, siger hun.

Også samfundsøkonomisk vil det være
en gevinst, at flere tager et udvekslingsop-
hold, fastslår økonomiprofessor Nina
Smith fra Aarhus Universitet: 

»Danmark ligger under både EU- og
OECD-gennemsnittet. Vi er bestemt ikke
særligt internationale. Vi skal blive meget
bedre til at producere studerende på vide-
regående uddannelser, som har et inter-
nationalt udsyn, og som kan begå sig på
et internationalt arbejdsmarked«.
mie.raatz@pol.dk
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Trods øget indsats for at få danske studerende til at læse i
udlandet til gavn for vækst og erhvervsliv bliver det store
flertal hjemme – tæt på forældre, kæreste og lejlighed.

Danske unge vil studere hjemme

Danskerne 
synes i højere
grad at være
hjemme-
fødninger 
Lars Dencik,
professor 
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Venstres forsvar i tøjsag
er topmålet af hykleri.

D er gælder én standard for
venner og en anden for fjen-
der i Venstre. 

For dem, der måtte være i den lyk-
kelige situation, at de har glemt det
tidligere regeringspartis behand-
ling af oppositionslederen Helle
Thorning-Schmidt og Stephen Kin-
nock under parrets såkaldte skatte-
sag i 2010, bringer vi her et udpluk
af citater:

1.»Uanset om man er gift med en
statsministerkandidat eller ej, gæl-
der skattelovgivningen for alle. Alle
skatteål skal i nettet, hvis de ikke
overholder gældende regler«. Mads
Rørvig, 23.7.2010, BT.

2. »Hun er endnu en gang blevet
taget i at fifle med tingene, og så bør
Socialdemokraterne vel tage op til
overvejelse, om man ønsker, at hun
skal blive siddende som leder af par-
tiet«. Peter Christensen, 29.7. 2010,
Ekstra Bladet. 

3. »Der må efterhånden være en
grænse for, hvor mange lig i lasten
man kan have liggende i forhold til
sin privatøkonomi, når man samti-
dig vil være statsministerkandidat i
Danmark«. Peter Christensen,
30.7.2010, Politiken.

4. »Hvis nogen tror på, at det er en
’sløset fejl’, bør de gå til psykolog«.
Jens Rohde, 30.7.2010, Facebook. 

5. »Jeg synes, det er vigtigt, at be-
folkningen kan stole på en person,
der i den grad stræber efter at få lov
til at bo på Marienborg. Derfor er
det vigtigt, at politiet får styr på om-
stændighederne«. Jakob Engell-
Schmidt, daværende VU-formand,
der meldte Thorning-parret til poli-
tiet, 29.7.2010 i pressemeddelelse. 

SENERE kom det frem, at ægteparret
Thorning-Schmidt-Kinnock havde
betalt den skat, de skulle. 

I dag hedder det, at oppositionsle-
derens skat er en helt privat sag:
»Skal jeg også lægge mit madbud-
get frem«, spørger Venstres politi-
ske ordfører retorisk for at under-
strege det urimelige i den offentlige
interesse. 

Løkke selv siger, at han med sin
lukkethed drager omsorg for kolle-
gaer: »Jeg har det princip, at spørgs-
mål om min private skat, det er et
mellemværende mellem mig og
skattevæsenet. Ellers så starter vi en
glidebane, og det kommer ikke kun
til at handle om mig, det kommer
til at handle om mange andre dan-
ske politikere, som en eller anden
dag står i den situation, jeg nu står
i«, som han siger. Indtil videre er der
tale om et uafklaret spørgsmål, som
vi ikke ser ud til at få oplyst. Man for-
står godt V-formandens ulyst til at
lægge sine private papirer frem. 

Løkkes og Venstres forsvar er hyk-
leri i højhusstørrelse. ak
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