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Mulighedernes land
Et nyt folketingsår er skudt i gang med frisk politisk gåpåmod og en veloplagt
statsminister, der med åbningstalen blæste til kamp for et friere, rigere og rimeligere
samfund. Der er udfordringer nok at tage fat på i den kommende valgperiode. Danmark
er mulighedernes land, og det skal det fortsætte med – også for de næste generationer.
Derfor er det helt centralt at sørge for gode og relevante uddannelser til vores unge. Der
er desværre stadig for mange unge, som vælger forkert eller falder fra undervejs. Det er
afgørende, at de unge vejledes og hjælpes på rette vej, så de undgår omveje eller helt
dropper ud. Alle unge bør have noget at stå op til tidligt om morgenen. Det har
samfundet brug for. Og det har den enkelte unge brug for. Nogle har brug for en
hjælpende hånd eller et fagligt løft som trædesten på deres vej. Jeg glæder jeg mig
over, at vi sammen med andre partier har besluttet en tiltrængt reform af
erhvervsuddannelserne. Nu bliver det et mere prestigefyldt valg at blive faglært. Vi har
hårdt brug for flere dygtige tømrere, murere, smede og elektrikere. Desuden hilser jeg
det velkommen, at regeringen vil tage konkrete skridt til at forbedre vejen fra
folkeskolen til den rette uddannelse, der matcher bedst med den enkeltes evner og
interesser samt efterfølgende mulighed for job. Vi har brug for alle unge og deres
mangfoldige evner. Men vi skal blive bedre til at bane deres vej til en uddannelse, som
leder frem til aktiv beskæftigelse og et godt liv i mulighedernes land. Der er ingen penge
at rutte med. Derfor skal vi holde fokus på gode uddannelser, hvor vi i kraft af et dygtigt
og engageret lærerkorps samt velmotiverede og flittige elever får mest mulig effekt og
kvalitet for hver eneste skattekrone.

