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1. Indledning
Iȱ periodenȱ efterȱ 1960ȱ oplevedeȱ manȱ iȱ Danmark,ȱ atȱ ungeȱ iȱ væsentligȱ højereȱ gradȱ endȱ
tidligereȱ benyttedeȱ sigȱ afȱ kollektiveȱ protestaktionerȱ forȱ atȱ forsvareȱ ellerȱ fremmeȱ inteȬ
resserȱknyttetȱtilȱderesȱsærligeȱlivssituationȱsomȱunge,ȱf.eks.ȱuddannelsesforhold,ȱboligȬ
forhold,ȱlevevilkår,ȱmedbestemmelseȱellerȱbehovȱforȱkreativȱudfoldelse.ȱ
ȱ

Hvorȱ manifestationȱ afȱ ungdommensȱ interessekravȱ fremȱ tilȱ 1960ȇerneȱ førstȱ ogȱ

fremmestȱsketeȱigennemȱdeȱpolitiskeȱpartiersȱungdomsorganisationer,ȱogȱmindreȱgradȱ
viaȱdeȱkristelige,ȱidrætsmæssigeȱellerȱkulturelleȱungdomsforeningerȱ(spejdere,ȱsportȱo.ȱ
lign,),ȱsåȱsketeȱderȱefterȱ1960ȱenȱmarkantȱstigningȱiȱantalletȱafȱorganisationerȱogȱbevæȬ
gelserȱ forȱ unge,ȱ derȱ direkteȱ knyttedeȱ sigȱ tilȱ ungesȱ særligeȱ livsituationȱ somȱ uddannelȬ
sessøgende.ȱIȱdagȱfindesȱderȱsåledesȱiȱDanmarkȱselvstændigeȱorganisationerȱforȱungeȱ
underȱuddannelseȱindenforȱalleȱuddannelsesområderȱligeȱfraȱfolkeskolenȱogȱtilȱuniverȬ
sitetet.ȱ
ȱ

Enȱvæsentligȱdelȱafȱungesȱprotestaktiviteterȱefterȱ1960ȱharȱnetopȱværetȱorganiseȬ

retȱ afȱ deȱ ungesȱ uddannelsesorganisationerȱ afȱ forskelligȱ artȱ forȱ elever,ȱ studerendeȱ ogȱ
lærlinge.ȱTankenȱmedȱdenneȱrapportȱerȱatȱtegneȱetȱbilledeȱafȱudviklingenȱudȱfraȱenȱproȬ
testȱeventȱapproach,ȱhvorȱelevȬȱogȱstudenterbevægelsensȱudviklingȱogȱprotestmønsteretȱ
blandtȱdeȱungeȱindfangesȱigennemȱenȱsystematiskȱregistreringȱafȱdeȱprotestbegivenheȬ
der,ȱderȱharȱfundetȱsted.ȱAndreȱaspekterȱvedrørendeȱelevȬȱogȱstudenterorganisationerȬ
neȱ ogȱ andreȱ muligeȱ metodiskeȱ indgangsvinklerȱ tilȱ atȱ beskriveȱ udviklingenȱ vilȱ derforȱ
ikkeȱ bliveȱ berørt,ȱ eksempelvisȱ organisationernesȱ programmæssigeȱ udvikling,ȱ udvikȬ
lingȱ iȱ medlemstal,ȱ fraktionsslagsmåleneȱ mellemȱ forskelligeȱ partierȱ ogȱ politiskeȱ ungȬ
domsforbundȱomȱmagtenȱoverȱorganisationerne,ȱellerȱorganisationernesȱarbejdeȱiȱstatsȬ
ligeȱnævnȱogȱudvalg.ȱ

Lærlingebevægelsen og Elev- og studenterbevægelsen i Danmark
Førȱ 1960ȱ varȱ detȱ begrænset,ȱ hvadȱ derȱ eksisteredeȱ afȱ egentligeȱ interesseorganisationerȱ
forȱunge,ȱderȱknyttedeȱsigȱdirekteȱtilȱderesȱuddannelsessituation.ȱPåȱuniversiteterneȱogȱ
andreȱlangeȱvideregåendeȱuddannelserȱeksisteredeȱstudenterrådene,ȱderȱsidenȱ1932ȱpåȱ
landsplanȱhavdeȱværetȱsamletȱiȱDanskeȱStuderendesȱFællesrådȱ(DSF).ȱLærerstuderendeȱ
havdeȱiȱ1942ȱdesudenȱdannetȱSeminarieelevernesȱLandsråd,ȱderȱsidenȱskiftedeȱnavnȱtilȱ
LærerstuderendesȱLandsrådȱ(LL).ȱBådeȱDSFȱogȱLLȱvarȱheltȱtraditionelleȱinteresseorgaȬ
nisationer,ȱ deȱ varȱ erklæretȱ upolitiske,ȱ ogȱ forsøgteȱ afȱ påvirkeȱ uddannelsespolitikkenȱ
gennemȱvedtagelseȱafȱresolutionerȱogȱlejlighedsviseȱmøderȱmedȱpolitikereȱogȱembedsȬ
ȱ
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mænd.ȱ Manȱ benyttedeȱ sigȱ ikkeȱ afȱ kollektiveȱ protestaktionerȱ tilȱ atȱ fremmeȱ sineȱ synsȬ
punkter.ȱDerȱfandtesȱnaturligvisȱforskelligeȱpolitiskeȱorganisationerȱforȱStuderende,ȱforȱ
eksempelȱdetȱvenstreorienteredeȱStudentersamfundet,ȱsocialdemokraternesȱFritȱForumȱ
ogȱKonservativeȱStudenter,ȱmenȱdeȱbeskæftigedeȱsigȱikkeȱmedȱdeȱungesȱsærligeȱinteȬ
ressekampeȱsomȱstuderende.ȱ
ȱ

Efterȱ1960ȱbredteȱorganiseringstrangenȱsigȱimidlertidȱtilȱflereȱgrupperȱafȱuddanȬ

nelsessøgende.ȱUdbygningenȱafȱheleȱuddannelsessystemetȱbetød,ȱatȱflereȱeleverȱforblevȱ
længereȱiȱskolen,ȱogȱåbnedeȱf.eks.ȱgymnasierneȱforȱnyeȱgrupperȱafȱunge.ȱDetȱvarȱenȱdelȱ
afȱ grundlagetȱ forȱ stadigȱ mereȱ højlydteȱ kravȱ omȱ medbestemmelse.ȱ Eleverȱ begyndteȱ atȱ
danneȱlokaleȱelevrådȱpåȱskolerȱogȱgymnasier,ȱogȱfraȱ1964ȱogȱfremȱblevȱderȱdannetȱenȱ
stribeȱ nyeȱ uddannelsesorganisationerȱ forȱ unge.ȱ Iȱ 1964ȱ blevȱ Deȱ Kursusstuderendeȱ
Landsrådȱdannet,ȱsomȱenȱorganisationȱforȱstudenterkursister,ȱsammeȱårȱblevȱderȱtagetȱ
initiativȱ tilȱ dannelsenȱ afȱ enȱ landsdækkendeȱ organisationȱ forȱ Gymnasieelever.ȱ Iȱ 1965ȱ
blevȱ denneȱ formeltȱ stiftetȱ underȱ navnet:ȱ Danskeȱ Gymnasieelevrådsȱ Sammenslutningȱ
(DGS).ȱ Navnetȱ blevȱ senereȱ ændretȱ tilȱ Danskeȱ Gymnasieeleversȱ Sammenslutningȱ
(DGS).ȱEfterȱdannelsenȱafȱHFȬuddannelsenȱblevȱDeȱKursusstuderendesȱLandsrådȱnedȬ
lagtȱogȱiȱstedetȱstiftedesȱLandssammenslutningenȱafȱKursusstuderendeȱ(LAK)ȱiȱ1967.ȱIȱ
førsteȱ omgangȱ blevȱ derȱ ikkeȱ dannetȱ enȱ landsorganisationȱ forȱ eleverneȱ iȱ folkeskolen,ȱ
menȱiȱ1965ȱdogȱenȱregionalȱsammenslutningȱafȱelevrådeneȱiȱStorkøbenhavn,ȱderȱsamȬ
menȱmedȱfireȱandreȱregionaleȱelevsammenslutningerȱiȱ1969ȱstiftedeȱLandsorganisatioȬ
nenȱafȱEleverȱ(LOE).ȱDertilȱkomȱandreȱnyeȱorganisationerȱforȱdeȱpædagogstuderende:ȱ
Pædagogstuderendeȱ Landsrådȱ (PL)ȱ ogȱ Børneȱ ogȱ Omsorgspædagogstuderendesȱ
Landsorganisationȱ(BOSL).ȱIȱlighedȱmedȱdeȱlærerstuderendeȱogȱuniversitetsstuderendeȱ
varȱdeȱnyeȱorganisationerȱoprindeligtȱtænktȱsomȱheltȱtraditionelleȱinteresseorganisatiȬ
oner,ȱ derȱ skulleȱ søgeȱ indflydelseȱ gennemȱ vedtagelserȱ afȱ udtalelserȱ rettetȱ modȱ offentȬ
lighedenȱogȱlejlighedsviseȱmøderȱmedȱdeȱansvarligeȱpolitikere.1ȱȱ
ȱ

DenȱfagligeȱungdomȱiȱformȱafȱlærlingeneȱhavdeȱikkeȱenȱselvstændigȱlandsorganiȬ

sationȱtilȱatȱvaretageȱderesȱsærligeȱinteresserȱsomȱunge,ȱførendȱLærlingenesȱogȱUngarȬ
bejdernesȱ Landsorganisationȱ (LLO)ȱ blevȱ stiftetȱ iȱ 1970.ȱ LOȱ havdeȱ iȱ flereȱ omgangeȱ forȬ
hindretȱdannelsenȱafȱenȱlandsorganisationȱforȱlærlingene,ȱmenȱfraȱstartenȱafȱ1930ȇerneȱ
ogȱfremȱfandtesȱiȱflereȱbyerȱFagligȱUngdomȱorganisationer.ȱFagligȱUngdomȱvarȱlokaleȱ
sammenslutningerȱafȱlærlingeȬȱellerȱungdomsudvalgeneȱiȱdeȱlokaleȱfagforeninger.ȱFagȬ
ligȱUngdomȱvarȱenȱdelȱafȱfagbevægelsenȱogȱ varȱtætȱtilknyttetȱDanmarksȱSocialdemoȬ
kratiskeȱ Ungdomȱ (DSU).ȱ Fagligȱ Ungdomȱ Københavnȱ ogȱ DSUȱ udgavȱ forȱ eksempelȱ iȱ
fællesskabȱbladetȱFriȱUngdom.ȱFagligȱUngdomsȱaktiviteterȱhandledeȱomȱatȱsørgeȱforȱatȱ
ungeȱlærteȱfagbevægelsenȱafȱkende,ȱogȱmanȱsørgedeȱlængeȱforȱeffektivtȱatȱholdeȱkomȬ
munisterneȱudeȱafȱlærlingeforeningernesȱledelse.ȱMenȱFagligȱUngdomȱfungeredeȱogsåȱ

ȱ
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ȱ

somȱfællesȱinteresseorganisationȱforȱlærlingeneȱogȱhavdeȱsidenȱ1930ȇerneȱpressetȱpåȱforȱ
bedreȱ lønȱ tilȱ lærlingeneȱ ogȱ moderniseringerȱ afȱ lærlingeuddannelsen.ȱ Etȱ hovedmålȱ
havdeȱ længeȱ været,ȱ atȱ denȱ traditionelleȱ mesterlæreȱ skulleȱ afskaffesȱ tilȱ fordelȱ forȱ dagȬ
skolerȱ forȱ lærlingene.ȱ Fagligȱ Ungdomȱ varȱ langtȱ mereȱ venstreorienteretȱ endȱ elevȬȱ ogȱ
studenterorganisationerneȱogȱhavdeȱogsåȱmindreȱberøringsangstȱoverforȱbredereȱpoliȬ
tiskeȱ emnerȱ endȱ deȱ øvrigeȱ uddannelsesorganisationer.ȱ Alleredeȱ iȱ foråretȱ 1966ȱ vedtogȱ
FagligȱUngdomȱKøbenhavnȱenȱfordømmelseȱafȱVietnamkrigenȱȬȱnogetȱdeȱstuderendeȱiȱ
DSFȱikkeȱkunneȱenesȱomȱsåȱsentȱsomȱpåȱderesȱkongresȱiȱ1969.2ȱ

Protest-event approach
Derȱerȱmangeȱmuligeȱtilgangeȱtilȱstudietȱafȱsocialeȱogȱpolitiskeȱprotestbevægelser,ȱderesȱ
udvikling,ȱ omfangȱ ogȱ gennemslagskraft.ȱ Iȱ denneȱ artikelȱ erȱ udgangspunktetȱ det,ȱ manȱ
indenȱforȱstudietȱafȱsocialeȱbevægelserȱkalderȱforȱenȱsåkaldtȱ“protestȱeventȱapproach”,ȱ
hvorȱbevægelsernesȱudviklingȱogȱgennemslagskraftȱkortlæggesȱgennemȱenȱsystematiskȱ
opgørelseȱ afȱ protestaktiviteterȱ overȱ tid:ȱ Deresȱ omfang,ȱ formȱ ogȱ hvilkeȱ kravȱ ogȱ indȬ
holdsmæssigeȱtemaer,ȱsomȱliggerȱtilȱgrundȱforȱdisse.3ȱ
ȱ

Protestaktiviteterneȱ blandtȱ elever,ȱ studerendeȱ ogȱ lærlingeȱ erȱ iȱ periodenȱ mellemȱ

1960ȱogȱ1995ȱ identificeretȱigennemȱenȱsystematiskȱopgørelseȱ overȱ alleȱ protestaktiviteȬ
ter,ȱderȱoptræderȱiȱårsberetningerȱogȱorganisationsbladeȱforȱelevȬȱogȱstudenterorganiȬ
sationerneȱ ogȱ lærlingeorganisationerneȱ ogȱ registreretȱ iȱ regneark.iȱ Detȱ giverȱ forȱ perioȬ
denȱ mellemȱ 1960ȱ ogȱ 1995ȱ imidlertidȱ nogleȱ mørketal,ȱ daȱ mindreȱ lokaleȱ aktionerȱ –ȱ ekȬ
sempelvisȱspontaneȱelevdemonstrationerȱiȱmindreȱbyerȱȬȱsjældentȱoptræderȱiȱhverkenȱ
organisationsbladeȱellerȱårsberetninger.ȱOmfangetȱafȱdisseȱrykkerȱdogȱikkeȱafgørendeȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
iȱKilder:ȱStudenterbladetȱudgivetȱafȱDanskeȱStuderendesȱFællesrådȱårgangȱ1960Ȭ1994,ȱFriȱUngȬ
domȱudgivetȱafȱDSUȱogȱFagligȱUngdomȱKøbenhavnȱårgangȱ1960Ȭ1967,ȱLLOȱBladetȱudgivetȱafȱ
LærlingenesȱogȱUngarbejdernesȱLandsorganisationȱårgangȱ1972Ȭ1987,ȱDGSȱnytȱudgivetȱafȱDGSȱ
årgangȱ1965Ȭ1972,ȱGymnasiebladetȱudgivetȱafȱDGSȱårgangȱ1967Ȭ1974,ȱUBȱ:ȱuddannelsesbladetȱ
udgivetȱafȱDGSȱogȱLAKȱårgangȱ1974Ȭ1977,ȱUddannelsespolitikȱudgivetȱafȱDGSȱogȱLAKȱårgangȱ
1974Ȭ1978,ȱMedlemsbladetȱforȱLAKȱ&ȱDGSȱårgangȱ1977Ȭ1983,ȱElevbladetȱudgivetȱafȱDGSȱogȱ
LAKȱårgangȱ1985Ȭ1995.ȱElevenȱudgivetȱafȱLOEȱårgangȱ1977Ȭ1991.ȱLærerstuderendesȱLandsbladȱ
udgivetȱafȱLærerstuderendesȱLandsrådȱ1964Ȭ1987.ȱBosl.,ȱmedlemsbladȱforȱBOSL,ȱBørneforȬ
sorgs/OmsorgspædagogstuderendesȱLandsorganisationȱ1976Ȭ1978.ȱBOSL,ȱPL,ȱfællesȱmedlemsȬ
bladȱ1978Ȭ1980.ȱArbejdeȱogȱuddannelse,ȱmedlemsbladȱforȱPædagogstuderendesȱLandsrådȱ1981Ȭ
1991.ȱÅrsberetningerȱforȱDanskeȱGymnasieeleversȱSammenslutningȱ1969Ȭ2014.ȱÅrsberetningerȱ
forȱLandsorganisationenȱafȱEleverȱ1970Ȭ1990.ȱÅrsberetningerȱforȱLærlingenesȱogȱUngarbejderȬ
nesȱLandsorganisationȱ1972Ȭ1988.ȱMaterialeȱvedrørendeȱperiodensȱprotestaktionerȱkanȱiȱøvrigtȱ
findesȱiȱarkiverneȱefterȱDGS,ȱLAK,ȱLOE,ȱDUS,ȱFagligȱUngdomȱÅrhus,ȱFagligȱUngdomȱKøbenȬ
havnȱogȱLærlingenesȱogȱUngarbejdernesȱLandsorganisation,ȱderȱalleȱerȱordnedeȱogȱtilgængeligeȱ
påȱArbejdermuseet,ȱArbejderbevægelsensȱBibliotekȱogȱArkivȱiȱKøbenhavn.ȱ

ȱ
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vedȱdetȱoverordnedeȱbilledeȱafȱomfanget,ȱmenȱgørȱdetȱselvsagtȱvanskeligereȱmereȱpræȬ
cistȱatȱtegneȱetȱbilledeȱafȱdenȱgeografiskeȱspredningȱafȱprotestaktiviteterneȱiȱperioden,ȱ
nårȱmanȱbevægerȱsigȱvækȱfraȱdeȱstoreȱbyer.ȱ
ȱ

Iȱperiodenȱefterȱ1960ȱharȱderȱiȱDanmarkȱværetȱtaleȱomȱmangeȱforskelligeȱprotestȬ

former,ȱ somȱ erȱ blevetȱ benyttetȱ afȱ deȱ forskelligeȱ grupperȱ afȱ ungeȱ underȱ uddannelse:ȱ
Skolestrejkerȱhvorȱeleverȱkollektivtȱharȱforladtȱundervisningenȱharȱforȱeksempelȱværetȱ
enȱpopulærȱaktionsformȱblandtȱskoleeleverne,ȱmensȱbesættelserȱafȱuniversitetsinstitutȬ
terȱ medȱ blokaderȱ ogȱ nedlæggelseȱ afȱ undervisningenȱ harȱ væretȱ anvendtȱ afȱ deȱ studeȬ
rende.ȱ Bosættelser,ȱ hvorȱ eleverȱ flytterȱ indȱ påȱ skolen,ȱ menȱ undervisningenȱ fortsætter,ȱ
harȱ isærȱ væretȱ benyttetȱ afȱ gymnasieelever,ȱ ogȱ fagligeȱ blokaderȱ harȱ væretȱ benyttetȱ afȱ
lærlingene.ȱ Dertilȱ kommerȱ brugenȱ afȱ symbolskeȱ aktionerȱ iȱ formȱ afȱ happenings,ȱ miȬ
nisteriebesættelser,ȱspisȱbilligtȱaktionerȱogȱlignende.ȱDetȱkanȱsåledesȱværeȱvanskeligtȱatȱ
måleȱogȱsammenligneȱomfangetȱogȱudbredelsenȱafȱdeȱforskelligeȱuddannelsesprotesterȱ
iȱ perioden.ȱ Alleȱ udenȱ undtagelseȱ harȱ imidlertidȱ benyttetȱ sigȱ afȱ demonstrationerȱ somȱ
aktionsform,ȱogȱdemonstrationerȱharȱindgåetȱiȱnæstenȱalleȱstørreȱaktionsdageȱogȱproȬ
testkampagner.ȱ Derforȱ kanȱ manȱ medȱ udgangspunktȱ iȱ demonstrationsdeltagelserne,ȱ
somȱ deȱ refereresȱ iȱ dagspressenȱ ogȱ organisationsbladene,ȱ tegneȱ etȱ billedeȱ afȱ protesterȬ
nesȱudvikling,ȱomfangȱogȱtemaer.ȱ
ȱ

DeltagerantalletȱvedȱdemonstrationerȱiȱforbindelseȱmedȱdeȱstørreȱprotestaktiviteȬ

terȱerȱefterfølgendeȱogsåȱindkredsetȱvedȱopslagȱiȱAvisårbogenȱogȱsøgningȱpåȱdenȱsamȬ
tidigeȱdækningȱiȱdanskeȱdagbladeȱ–ȱLandȱogȱFolk,ȱPolitiken,ȱJP,ȱInformation,ȱBerlingȬ
skeȱogȱEkstraȱBladet.ȱArrangørerȱharȱtypiskȱenȱtendensȱtilȱatȱblæseȱdeltagerantalletȱop,ȱ
mensȱmodstandereȱomvendtȱvilȱnedtone.ȱSandhedenȱliggerȱdermedȱetȱstedȱmidtȱiȱmelȬ
lem.ȱNårȱderȱerȱangivetȱforskelligeȱdeltagerantalȱ–ȱogȱdetȱerȱderȱvedȱflereȱlejlighederȱȬȱ
erȱdetȱetȱsimpeltȱgennemsnitȱafȱdetȱhøjesteȱogȱdetȱlavestȱangivneȱdeltagertal.ȱȱ
ȱ

Detȱskalȱderforȱunderstregesȱmeget,ȱatȱalleȱdeȱtal,ȱderȱoptræderȱiȱdenneȱrapport,ȱ

dermedȱskalȱtagesȱmedȱforbehold.ȱDetȱerȱanslåedeȱdeltagerantalȱvedȱdemonstrationerȱ
ogȱ dermedȱ tendenserȱ iȱ omfanget,ȱ somȱ derȱ erȱ taleȱ om.ȱ Menȱ daȱ derȱ erȱ taleȱ omȱ sammeȱ
biasȱiȱmaterialetȱigennemȱheleȱ perioden,ȱerȱdetȱ ikkeȱ destoȱ mindreȱmuligtȱatȱsammenȬ
ligneȱudviklingenȱpåȱtværsȱafȱtid.ȱ
ȱ

Protestaktiviteterneȱ ogȱ deltagerantalletȱ vedȱ demonstrationerȱ iȱ periodenȱ mellemȱ

1995ȱogȱ2014ȱerȱderimodȱidentificeretȱgennemȱenȱsystematiskȱsøgningȱpåȱsamtligeȱdagȬ
bladeȱiȱInfomedia,ȱhvorȱderȱerȱblevetȱsøgtȱpåȱnøgleordene:ȱ’Demonstration’ȱsamtȱ’eleȬ
ver’,ȱ ’gymnasieelever’,ȱ ’studerende’ȱ ellerȱ ’lærlingeȇ.ȱ Detȱ betyder,ȱ atȱ flereȱ mindreȱ ogȱ
lokaleȱprotesterȱmedȱblotȱetȱparȱhundredeȱdeltagereȱ–ȱtypiskȱmodȱlokaleȱskolelukninȬ
gerȱ–ȱoptræderȱiȱopgørelsen.ȱImidlertidȱkanȱjegȱogsåȱpåȱdenȱbaggrundȱpegeȱpå,ȱatȱdetȱ
ikkeȱrykkerȱvæsentligtȱvedȱdetȱoverordnedeȱbilledeȱafȱomfangetȱpåȱnationaltȱplan.ȱDerȱ

ȱ

ȱ
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ȱ

erȱikkeȱumiddelbartȱgrundȱtilȱatȱtro,ȱatȱdetȱskulleȱværeȱanderledesȱforȱperiodenȱ1960Ȭ
1995.ȱ

Omfanget af uddannelsesprotester 1960-2014
Enȱ systematiskȱ optællingȱ afȱ samtligeȱ deȱ protestaktionerȱ ogȱ kampagner,ȱ derȱ omtalesȱ iȱ
elevȬ,ȱstudenterȬȱogȱlærlingeorganisationernesȱbladeȱogȱårsberetningerȱiȱperiodenȱindtilȱ
1995ȱogȱiȱInfomediaȱefterȱ1995,ȱgiverȱnedenståendeȱbilledeȱafȱdemonstrationsdeltagelȬ
serneȱblandtȱelever,ȱstuderendeȱogȱlærlingeȱfraȱ1960ȱogȱindtilȱsommerenȱ2015ȱ(figurȱ1).ȱȱȱ
ȱ

Opgørelserneȱ følgerȱ skoleåretȱ ogȱ ikkeȱ kalenderåret,ȱ daȱ detȱ skarpeȱ skelȱ forȱ ungeȱ

underȱuddannelseȱerȱskiftetȱfraȱskoleårȱtilȱskoleårȱogȱfraȱskoleȱtilȱungdomsuddannelseȱ
ogȱvidereȱtilȱvideregåendeȱuddannelser.ȱHvisȱmanȱskalȱtegneȱetȱbilledeȱafȱdenȱkontinuȬ
erligeȱ udviklingȱ ogȱ frekvensenȱ afȱ protesterȱ blandtȱ isærȱ skoleeleverȱ ogȱ eleverȱ påȱ ungȬ
domsuddannelser,ȱ såȱ erȱ detȱ nødvendigtȱ atȱ seȱ påȱ denneȱ fraȱ skoleårȱ tilȱ skoleårȱ ogȱ derȬ
medȱfraȱskoleårgangȱtilȱskoleårgang.ȱ
ȱ

ȱ
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ȱ
Figurȱ1:ȱDeltagelserȱiȱdemonstrationerȱorganiseretȱafȱelevȬȱogȱstudenterorganisationerȱogȱlærlingeorgaȬ
nisationerȱ1959/60Ȭ2014/15ȱ

Somȱmanȱkanȱseȱafȱfigurȱ1,ȱharȱderȱiȱperiodenȱværetȱflereȱbølgerȱafȱomfattendeȱogȱreȬ
gelmæssigeȱ uddannelsesprotesterȱiȱ Danmark.ȱ Manȱkanȱ pegeȱ påȱflereȱ hovedbølgerȱfraȱ
1966ȱtilȱ1988ȱogȱigenȱfraȱ1999ȱtilȱ2011,ȱmedȱetȱmarkantȱfaldȱiȱ1990’erne,ȱderȱvarȱprægetȱ
afȱenȱforholdsvisȱlavȱprotestaktivitetȱblandtȱungeȱunderȱuddannelse.ȱ
ȱ

Manȱkanȱkonstatereȱetȱhopȱiȱprotestaktivitetenȱiȱperiodenȱ1966ȱtilȱ1971,ȱdenȱperiȬ

odeȱmanȱnormaltȱbetegnerȱsomȱungdomsoprøretȱogȱstudenteroprøret,ȱmenȱprotesterneȱ
varȱdogȱikkeȱnærȱsåȱomfattendeȱogȱudbredteȱsomȱiȱperiodenȱ1974Ȭ1984,ȱogȱtoppunktetȱ
forȱdeltagelserȱiȱprotestaktionerȱblandtȱungeȱunderȱuddannelseȱerȱerȱikkeȱslutningenȱafȱ
1960’erne,ȱmenȱslutningenȱafȱ1970’erne.ȱTilsvarendeȱharȱprotestbølgenȱefterȱ1999ȱværetȱ
påȱetȱlidtȱlavereȱniveauȱendȱiȱperiodenȱmellemȱ1974ȱogȱ1984,ȱmenȱvæsentligtȱhøjereȱendȱ
underȱungdomsoprøret.ȱOmfangetȱafȱprotestaktiviteterȱblandtȱungeȱunderȱuddannelseȱ
erȱ dogȱ iȱ realitetenȱ væsentligtȱ højereȱ iȱ periodenȱ mellemȱ 2006ȱ ogȱ 2009,ȱ daȱ elevȬȱ ogȱ stuȬ
denterorganisationerneȱ udȱ overȱ deresȱ “egne”ȱ protestkampagnerȱ organiseredeȱ storeȱ

ȱ

ȱ
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ȱ

landsdækkendeȱ velfærdsprotesterȱ iȱ samarbejdeȱ medȱ fagbevægelsen,ȱ hvorȱ enȱ megetȱ
væsentligȱdelȱafȱdeltagerneȱvarȱungeȱunderȱuddannelse.ȱMenȱdetȱerȱganskeȱenkeltȱikkeȱ
muligtȱ påȱ denneȱ baggrundȱ atȱ angiveȱ etȱ specifiktȱ antalȱ afȱ deltagendeȱ eleverȱ ogȱ studeȬ
rende,ȱderforȱoptræderȱdeȱsærskiltȱiȱopgørelsenȱ(seȱendvidereȱafsnittetȱomȱudviklingenȱ
1999Ȭ2015).ȱ
ȱ

Detȱ samledeȱ antalȱ deltagelserȱ iȱ uddannelsesdemonstrationerneȱ aleneȱ iȱ periodenȱ

fraȱ1960Ȭ2014ȱharȱværetȱoverȱ1,2ȱmillionerȱunge.ȱDertilȱkommerȱdeȱunge,ȱderȱogsåȱharȱ
deltagetȱiȱandreȱformerȱforȱprotesterȱiȱformȱafȱskolestrejker,ȱprotestmøderȱogȱlignende,ȱ
såfremtȱdeltagerantalletȱkunneȱopgøresȱtilsvarendeȱher,ȱbliverȱdetȱreelleȱantalȱvæsentȬ
ligtȱhøjere.ȱ
ȱ

ȱ
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2. Ungdomsoprøret 1966-71:
Lærlingeoprør, studenteroprør og
gymnasieoprør
Førȱ1960ȱhavdeȱkunȱFagligȱUngdomȱlejlighedsvisȱbenyttetȱsigȱafȱkollektiveȱprotestaktiȬ
onerȱ iȱ formȱ afȱ demonstrationerȱ forȱ atȱ fremmeȱ deresȱ mål.ȱ Forȱ eksempelȱ iȱ forbindelseȱ
medȱ diskussionenȱ afȱ reformenȱ afȱ lærlingeuddannelsenȱ iȱ 1950ȇerne.ȱ Deȱ treȱ gangeȱ derȱ
varȱ taleȱ omȱ størreȱ studenterdemonstrationerȱ iȱ periodenȱ mellemȱ 1940ȱ ogȱ 1965ȱ drejedeȱ
detȱ sigȱ såledesȱ omȱ protesterȱ modȱ Danmarksȱ tiltrædenȱ tilȱ AntiȬKominternȬPagtenȱ iȱ
1941,ȱSovjetunionensȱinvasionȱiȱUngarnȱiȱ1956ȱogȱudleveringenȱafȱIslandskeȱhåndskrifȬ
terȱtilȱIslandȱiȱ1961.ȱAlleȱforholdȱknyttetȱtilȱdanskȱudenrigspolitik.ȱ
ȱ

Fraȱ1966Ȭ1971ȱskerȱderȱimidlertidȱetȱdramatiskȱopsvingȱafȱprotestaktionerȱblandtȱ

uddannelsessøgende.ȱ Periodenȱ kaldesȱ populærtȱ forȱ ungdomsoprøret.ȱ Ofteȱ forbindesȱ
begrebetȱungdomsoprøretȱiȱDanmarkȱmedȱuniversiteterne.ȱMenȱserȱmanȱpåȱhvemȱderȱ
førstȱbenyttedeȱsigȱafȱkollektiveȱprotestaktionerȱogȱomfangetȱafȱdisse,ȱsåȱvarȱdetȱlærlinȬ
gene,ȱderȱiȱefteråretȱ1966ȱstartedeȱ1960ȇernesȱbølgeȱafȱuddannelsesdemonstrationer,ȱogȱ
deresȱprotestaktiviteterȱvarȱmereȱomfattendeȱendȱstudenternesȱiȱ1968ȱ(figurȱ2).ȱ

ȱ

ȱ
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Figurȱ2:ȱDeltagelserȱiȱdemonstrationerȱorganiseretȱafȱelevȬȱogȱstudenterorganisationerȱogȱlærlingeorgaȬ
nisationerȱ1966Ȭ1971.ȱȱ
Fællesȱuddannelsesprotesterȱdækkerȱdemonstrationerȱarrangeretȱafȱ3ȱellerȱflereȱforskelligeȱuddannelsesområder,ȱf.eks.ȱ
lærerstuderende,ȱuniversitetsstuderende,ȱskoleeleverȱogȱgymnasieelever.ȱGymnasie/HFȬeleverȱomfatterȱprotestaktiviȬ
teterȱorganiseretȱafȱDGS,ȱLAKȱogȱlokaleȱellerȱregionaleȱelevrådssammenslutningerȱherunder.ȱSkoleeleverȱomfatterȱ
LOEȱogȱkommunaleȱfælleselevrådȱogȱandreȱlokaleȱelevrådssammenslutninger.ȱLærlingebevægelsenȱomfatterȱFagligȱ
Ungdomȱafdelinger,ȱLLOȱogȱEFGȬfællesrådet.ȱStudenterbevægelsenȱomfatterȱDSF,ȱStudenterråd,ȱfagrådȱogȱaktionsȬ
grupperȱmedȱudgangspunktȱiȱdisse.ȱLærerȬȱogȱpædagogstuderendeȱomfatterȱLærerstuderendesȱLandsrådȱ(LL),ȱogȱ
PædagogstuderendesȱLandsrådȱ(PL).ȱ

Lærlingeoprøretȱudspilledeȱsigȱfraȱaugustȱ1966ȱtilȱdecemberȱ1966.ȱDenȱdrivendeȱkraftȱ
varȱFagligȱUngdomȱafdelingerneȱiȱOdense,ȱÅrhusȱogȱKøbenhavn,ȱderȱiȱforåretȱ1966ȱforȱ
førsteȱgangȱhavdeȱbesluttetȱatȱgennemføreȱenȱfællesȱkampagneȱopȱtilȱoverenskomstforȬ
handlingerne.ȱFormeltȱhandledeȱkampagnenȱomȱlønkravȱtilȱoverenskomsten,ȱmenȱkravȱ
omȱ etȱ opgørȱ medȱ mesterlærenȱ ogȱ grundlæggendeȱ uddannelsesreformer,ȱ bedreȱ boligȬ
forholdȱogȱmedbestemmelseȱiȱfagbevægelsenȱstodȱligeȱsåȱhøjtȱpåȱdeȱungesȱdagsorden.ȱ
Protesterneȱvarȱiȱhøjȱgradȱetȱungdomsoprørȱiȱfagbevægelsen.ȱDerȱvarȱfrustrationȱover,ȱ
atȱ mangeȱ årsȱ appellerȱ tilȱ fagforbundeneȱ ogȱLOȱikkeȱ havdeȱ resulteretȱ iȱ fundamentaleȱ
forbedringerȱ forȱ lærlingene.ȱ Protesterneȱ begyndteȱ iȱ augustȱ 1966,ȱ daȱ smedeforbundetsȱ
kongresȱåbnede.ȱSammeȱdagȱdemonstreredeȱ500ȱlærlingeȱiȱOdense,ȱogȱdagenȱefterȱstodȱ
demonstrerendeȱ lærlingeȱ fraȱ skibsværftetȱ B&Wȱ foranȱ forbundskongressenȱ iȱ KøbenȬ

ȱ
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havn.ȱ Deȱ næsteȱ 5ȱ månederȱ varȱ derȱ demonstrationerȱ iȱ Århus,ȱ Københavnȱ ogȱ Odense.ȱ
Demonstrationerneȱvarȱikkeȱblotȱrettetȱmodȱpolitikerneȱogȱarbejdsgiverne,ȱmenȱiȱligeȱsåȱ
højȱgradȱmodȱdeȱungesȱegneȱfagforbundȱogȱikkeȱmindstȱLO.ȱDecemberȱ1966ȱkulmineȬ
redeȱ protesterneȱ medȱ storeȱ demonstrationerȱ iȱ Københavnȱ ogȱ Århusȱ derȱ samledeȱ 7Ȭ
9.000ȱ unge.ȱ Protesterneȱ varȱ samtidigȱ signalȱ omȱ etȱ opbrudȱ iȱ lærlingebevægelsen.ȱ Denȱ
formaliseredeȱtætteȱsammenknytningȱogȱdenȱgensidigeȱrepræsentationȱmellemȱDSUȱogȱ
FagligȱUngdomȱblevȱafskaffet,ȱogȱiȱ1967ȱdannedeȱlærlingeneȱderesȱegenȱlandsdækkenȬ
deȱkoordineringȱ iȱformȱ afȱFagligȱUngdomsȱLandsudvalg.ȱKulminationenȱpåȱlærlingeȬ
nesȱungdomsoprørȱblevȱdeȱungesȱdannelseȱafȱLærlingenesȱogȱUngarbejdernesȱLandsȬ
organisationȱ(LLO)ȱiȱnovemberȱ1970ȱpåȱtrodsȱafȱmassivȱmodstandȱfraȱLO.4ȱ
ȱ

Studenteroprøretȱ startedeȱ påȱ psykologiskȱ institutȱ påȱ Københavnsȱ Universitetȱ iȱ

martsȱ1968ȱogȱkulmineredeȱmedȱenȱbesættelseȱafȱinstituttetȱiȱaprilȱogȱenȱdemonstrationȱ
denȱ 23.ȱ april,ȱ derȱ samledeȱ 5.000ȱ studerendeȱ fraȱ heleȱ universitetet.ȱ Enȱ afȱ hovedtalerneȱ
varȱ tilmedȱ universitetetsȱ rektorȱMogensȱ Fog,ȱderȱ gavȱ sinȱ aktiveȱ støtteȱ tilȱ deȱ flesteȱ afȱ
studenternesȱ krav.ȱ Studenteroprøretȱ varȱ enȱ protestȱ modȱ “professorvældet”ȱ iȱ formȱ afȱ
manglendeȱinstitutionsdemokratiȱogȱforældedeȱundervisningsforholdȱogȱudtrykȱforȱenȱ
frustrationȱover,ȱatȱflereȱårsȱforhandlingerȱlokaltȱogȱlandsdækkendeȱikkeȱhavdeȱførtȱtilȱ
reformer.ȱHvorȱlærlingeoprøretȱvoksedeȱfremȱafȱetȱkursskifteȱiȱdeȱeksisterendeȱlærlinȬ
georganisationer,ȱ såȱ blevȱ studenteroprøretȱ startetȱ afȱ enȱ aktivistgruppeȱ afȱ studerendeȱ
førstȱogȱfremmestȱfraȱpsykologi,ȱogȱdetȱvarȱiȱudgangspunktetȱogsåȱudtrykȱforȱenȱskepȬ
sisȱmodȱdetȱetableredeȱstudenterråd.ȱEnȱparoleȱvedȱdemonstrationenȱ23.ȱaprilȱvarȱsåleȬ
desȱ “Nedȱ medȱ studenterrådetsȱ pampere”.ȱ Hurtigtȱ fusioneredeȱ aktivistgrupperneȱ dogȱ
medȱStudenterrådet,ȱogȱkraveneȱomȱdemokratiseringȱbredteȱsigȱtilȱandreȱfagȱogȱinstituȬ
tioner.ȱFraȱmidtenȱafȱaprilȱrejsteȱstudenteraktivisterneȱogsåȱkravetȱomȱbedreȱuddannelȬ
sesstøtteȱiȱformȱafȱindførelseȱafȱstudenterȬȱellerȱuddannelseslønȱforȱatȱretteȱopȱpåȱdenȱ
socialtȱskæveȱrekrutteringȱtilȱuniversitetet.ȱDenȱførsteȱaktion,ȱderȱfulgteȱopȱpåȱdemonȬ
strationenȱ 23.ȱ april,ȱ handledeȱ netopȱ omȱ bedreȱ levevilkårȱ forȱ deȱ studerende.ȱ Denȱ 26.ȱ
aprilȱ troppedeȱ studerendeȱ opȱ påȱ socialkontorerȱ rundtȱ omkringȱ iȱ Københavnȱ forȱ atȱ fåȱ
deresȱsituationȱdefineretȱfraȱsocialministerietsȱsideȱogȱsøgeȱstøtte.5ȱ
ȱ

Samtidigȱoplevedeȱmanȱdenȱ10.ȱaprilȱdenȱførsteȱstørreȱskoleelevȬdemonstrationȱiȱ

Danmark,ȱdaȱ3.500ȱfolkeskoleeleverȱdemonstreredeȱmodȱbesparelserȱiȱformȱafȱregerinȬ
gensȱ afskaffelseȱ afȱ feriebilletterne.ȱ Demonstrationenȱ varȱ arrangeretȱ afȱ københavnskeȱ
elevrådsmedlemmerȱogȱresulteredeȱsomȱdenȱenesteȱuddannelsesdemonstrationȱiȱ1968ȱiȱ
optøjer,ȱdaȱvredeȱskoleeleverȱsmadredeȱruderȱpåȱChristiansborg,ȱafbrændteȱpapskilte,ȱ
begikȱhærværkȱmodȱbilerȱogȱforsøgteȱpåȱatȱstormeȱførstȱKøbenhavnsȱRådhusȱogȱsenereȱ
bevægedeȱsigȱmodȱkongensȱresidensȱpåȱAmalienborg.ȱPolitietȱstandsedeȱdogȱeleverneȱ
inden.ȱSkoleelevdemonstrationenȱvarȱdogȱforeløbigȱenȱenligȱsvale.ȱDecemberȱ1968ȱudȬ

ȱ
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brødȱ såȱ detȱ såkaldteȱ “juleoprør”ȱ blandtȱ gymnasieeleverne.ȱ 50ȱ eleverȱ påȱ Sortedamȱ
Gymnasiumȱblevȱmidlertidigtȱbortvistȱfraȱundervisningen,ȱefterȱatȱdeȱhavdeȱforsømtȱenȱ
lørdagȱiȱprotestȱmod,ȱatȱenȱtraditionelȱfridagȱtilȱjuleindkøbȱvarȱblevetȱslettetȱafȱferieplaȬ
nen.ȱ DGSȱ arrangeredeȱ iȱ denȱ anledningȱ enȱ protestdemonstrationȱ forȱ medbestemmelseȱ
denȱ18.ȱdecember,ȱderȱsamledeȱ700ȱeleverȱforanȱundervisningsministeriet.6ȱ
ȱ

Manȱkanȱpegeȱpåȱ nogleȱklareȱfællesȱtrækȱvedȱprotesterneȱblandtȱlærlinge,ȱgymȬ

nasieeleverȱ ogȱ studerende.ȱ Iȱ alleȱ treȱ tilfældeȱ stodȱ kravȱ omȱ medbestemmelseȱ ellerȱ deȬ
mokratiseringȱcentralt.ȱForȱlærlingenesȱvedkommendeȱiȱfagforeningerneȱogȱforȱgymnaȬ
sieeleverneȱogȱdeȱstuderendeȱoverforȱrektorerȱellerȱprofessorerȱpåȱderesȱuddannelsesȬ
institutioner.ȱ Bådeȱ deȱ studerendeȱ ogȱ lærlingeneȱ krævedeȱ desudenȱ moderniseringȱ ogȱ
reformerȱ afȱ deresȱ uddannelserȱ ogȱ beggeȱ grupperȱ rejsteȱ kravetȱ omȱ bedreȱ økonomiskeȱ
vilkårȱforȱuddannelsessøgende.ȱ
ȱ

Februarȱ1969ȱdemonstreredeȱlærlingeneȱigen,ȱogȱdenȱ19.ȱmartsȱ1969ȱsåȱmanȱdenȱ

førsteȱ fællesȱ uddannelsesprotest.ȱ ElevȬȱ ogȱ studenterorganisationerneȱ ogȱ Fagligȱ UngȬ
domȱ samledeȱ iȱ fællesskabȱ 10.000ȱ ungeȱ tilȱ enȱ demonstration,ȱ derȱ krævedeȱ højereȱ udȬ
dannelsesstøtteȱogȱprotesteredeȱmodȱundervisningsministerȱHelgeȱLarsensȱudsættelseȱ
afȱenȱreformȱafȱUngdommensȱUddannelsesfond.ȱFællesȱprotester,ȱhvorȱkræfterneȱblevȱ
samletȱpåȱtværsȱafȱuddannelsesområder,ȱskulleȱbliveȱetȱsåȱfastȱmønsterȱdeȱnæsteȱ15ȱår,ȱ
atȱmanȱmedȱenȱvisȱretȱkanȱtaleȱomȱenȱfællesȱuddannelsesprotestbevægelseȱiȱperioden.ȱ

Den politiske reaktion på de unges protester
Indenforȱ denȱ eneȱ teoretiskeȱ hovedstrømningȱ afȱ studietȱ afȱ socialeȱ bevægelserȱ (resȬ
soucemobiliseringsteorien)ȱ erȱ etȱ centraltȱ begrebȱ denȱ politiskeȱ opportunitetsstruktur,ȱ nårȱ
manȱskalȱindkredseȱfaktorer,ȱsomȱentenȱhæmmerȱellerȱbegunstigerȱudviklingenȱafȱsociȬ
aleȱbevægelser.7ȱBegrebetȱdækkerȱover,ȱatȱenȱpolitiskȱprotestbevægelseȱikkeȱblotȱerȱbeȬ
tingetȱafȱdeȱgenerelleȱsamfundsforholdȱogȱdenȱinteressekonflikt,ȱsomȱbevægelsenȱindȬ
gårȱi,ȱmenȱiȱligeȱsåȱhøjȱgradȱ afȱaktuelleȱogȱkonkreteȱpolitiskeȱrammerȱogȱmuligheder:ȱ
Åbneȱellerȱlukkedeȱdøre:ȱHvorȱåbentȱellerȱlukketȱerȱdetȱpolitiskeȱsystemȱoverforȱprotesteȬ
rendeȱgrupper.ȱBliverȱderȱtaleȱomȱforhandlingerȱogȱopfyldelseȱafȱkravȱellerȱomȱmargiȬ
naliseringȱogȱendogȱrepression?ȱDenȱpolitiskeȱelitesȱstabilitet:ȱHvorȱstabilȱerȱdenȱpolitiskeȱ
elite,ȱerȱderȱkonsensusȱellerȱkonfliktȱmellemȱdeȱdominerendeȱpolitiskeȱgrupperȱogȱparȬ
tier?ȱAlliancerȱogȱsympatisører:ȱHvilkeȱmulighederȱharȱdenȱgivneȱprotestgruppeȱforȱalliȬ
ancerȱmedȱ(andre)ȱpolitiskeȱorganisationerȱogȱbevægelser?ȱ
ȱ

HvisȱmanȱmedȱbegrebetȱiȱbaghovedetȱserȱpåȱdenȱpolitiskeȱreaktionȱpåȱprotestakȬ

tiviteterne,ȱsåȱfikȱdeȱungesȱkrav,ȱsomȱdeȱblevȱfremførtȱiȱperiodenȱ1966Ȭ1969,ȱenȱbemærȬ
kelsesværdigȱforståendeȱmodtagelseȱhosȱisærȱsocialdemokratiskeȱuddannelsespolitikeȬ
reȱogȱembedsmænd.ȱȱ
ȱ
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DaȱlærlingeneȱdemonstreredeȱforanȱChristiansborgȱ7.ȱdecemberȱ1966,ȱvalgteȱdenȱ

socialdemokratiskeȱ undervisningsvisningsministerȱ overraskendeȱ atȱ afbrydeȱ etȱ mødeȱ
påȱ Christiansborgȱ forȱ iȱ stedetȱ atȱ kommeȱ udȱ ogȱ taleȱ tilȱ demonstranterne.ȱ Hanȱ gavȱ deȱ
ungeȱsinȱfuldeȱstøtteȱogȱlovedeȱbådeȱforbedringerȱafȱlærlingeuddannelsenȱogȱflereȱboȬ
ligerȱtilȱdeȱunge.ȱSammeȱårȱudtrykteȱhanȱpåȱetȱmødeȱpåȱRødovreȱstatsskoleȱmedȱgymȬ
nasieeleverneȱogȱderesȱnyeȱlandsorganisationȱhåbȱom,ȱatȱdeȱungeȱfortsatȱhavdeȱlystȱtilȱ
atȱ rebellereȱ modȱ samfundet,ȱ ogȱ hanȱ ansåȱ denȱ stigendeȱ tendensȱ tilȱ atȱ opretteȱ elevrådȱ
somȱudtrykȱforȱviljeȱtilȱdemokrati.8ȱ
ȱ

Gymnasieelevernesȱ ogȱ deȱ studerendesȱ protesterȱ resulteredeȱ daȱ ogsåȱ bemærkelȬ

sesværdigtȱ hurtigtȱ iȱ markanteȱ forbedringer.ȱ Påȱ universiteterneȱ blevȱ derȱ igangsatȱ detȱ
reformarbejde,ȱderȱkulmineredeȱmedȱdenȱnyeȱstyrelseslovȱiȱ1970.ȱLovenȱgavȱdeȱstudeȬ
rendeȱ enȱ hidtilȱ usetȱ indflydelseȱ påȱ universiteterne.ȱ Påȱ gymnasierneȱ ogȱ HFȬkurserneȱ
blevȱ dannelsenȱ afȱ elevrådȱ støttetȱ gennemȱ udsendelseȱ afȱ vejledendeȱ regler,ȱ ogȱ iȱ 1969ȱ
blevȱderȱoprettetȱsamarbejdsudvalgȱpåȱalleȱgymnasierȱmedȱrepræsentanterȱforȱlærerne,ȱ
eleverneȱ ogȱ administrationen.ȱ Ændringerneȱ iȱ skolestyrelseslovenȱ iȱ 1970ȇerneȱ betødȱ
yderligereȱ atȱ eleverneȱ blevȱ sikretȱ toȱ afȱ deȱ syvȱ pladserȱ iȱ gymnasiernesȱ skoleråd.ȱ DSF,ȱ
DGSȱogȱLAKȱoplevedeȱogsåȱatȱspilleȱenȱcentralȱrolleȱiȱudviklingenȱafȱdenȱ«lilleȱgymnaȬ
siereform”ȱfraȱ1970,ȱhvorȱmanȱiȱallianceȱmedȱdeleȱafȱstatsadministrationenȱvarȱmedȱtilȱ
atȱpresseȱændringerȱiȱfagenesȱindholdȱigennemȱiȱdeȱforskelligeȱudvalgsarbejderȱȬȱisærȱiȱ
detȱ Rådgivendeȱ Udvalgȱ forȱ deȱ Gymnasialeȱ Uddannelserȱ (RUGU).ȱ Enȱ afȱ efterkrigstiȬ
densȱ mestȱ centraleȱ socialdemokratiskeȱ uddannelsesreformatorerȱ Sigurdȱ Højbyȱ fremȬ
hævedeȱ såledesȱ efterfølgendeȱ deȱ ungesȱ indsatsȱ iȱ udvalgsarbejdet.ȱ DSFȱ
ogȱsocialdemokratietȱudvikledeȱ ogsåȱ etȱ tætȱ parløbȱ iȱ spilletȱ omȱ dannelsenȱ afȱ detȱ nyeȱ
RoskildeȱUniversitetscenter,ȱsomȱblevȱstærktȱprægetȱafȱudviklingenȱiȱdenȱnyeȱstudenȬ
terbevægelse.ȱ9ȱ
ȱ

Relativtȱ småȱ protesterȱ resulteredeȱ såledesȱ iȱ megetȱ markanteȱ forandringer.ȱ Atȱ

socialdemokraterneȱvarȱpositiveȱerȱikkeȱoverraskendeȱeftersomȱorganisationernesȱpoliȬ
tiskeȱ kravȱ omȱ moderniseringȱ afȱ undervisningsformerne,ȱ størreȱ socialȱ lighedȱ iȱ uddanȬ
nelsessystemetȱogȱdemokratisering,ȱiȱaltȱvæsentligtȱvarȱdeȱsammeȱsomȱsocialdemokraȬ
ternesȱ erklæredeȱ målȱ forȱ uddannelsessystemetsȱ udvikling.ȱ DemokratiseringsȬȱ ogȱ moȬ
derniseringstemaetȱ varȱ samtidigȱ væsentligtȱ forȱ deȱ liberaleȱ uddannelsespolitikereȱ hosȱ
deȱradikale.ȱMenȱdetȱerȱnæppeȱforklaringȱnokȱiȱsigȱselv.ȱUddannelsesprotesterneȱvarȱpåȱ
mangeȱ måderȱ etȱ udtrykȱ forȱ atȱ uddannelsesområdetȱ ikkeȱ havdeȱ fulgtȱ medȱ denȱ øvrigeȱ
samfundsudvikling.ȱ Manȱ kanȱ medȱ enȱ visȱ retȱ karakterisereȱ demȱ somȱ moderniseringsȬ
krav.10ȱ
ȱ

Udbygningenȱ afȱ uddannelsessystemetȱ fraȱ slutningenȱ afȱ 1950ȇerneȱ betødȱ atȱ flereȱ

ungeȱblevȱlængereȱiȱgrundskolen,ȱogȱatȱgymnasietȱogȱuniversiteterneȱblevȱåbnetȱforȱnyeȱ

ȱ
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grupperȱafȱunge.ȱAntalletȱafȱgymnasieeleverȱogȱstuderendeȱvoksedeȱsåledesȱmarkant.ȱ
AleneȱDanmarksȱstatistikȱgiverȱetȱfingerpegȱomȱudviklingen:ȱIȱ1959ȱudgjordeȱandelenȱ
afȱunge,ȱderȱforlodȱskolenȱefterȱ7.ȱklasseȱeksempelvisȱ53,1%ȱblotȱ10ȱårȱsenereȱvarȱtalletȱ
daletȱ tilȱ 6,7%,ȱ mensȱ andelenȱ afȱ ungeȱ medȱ enȱ studentereksamenȱ varȱ blevetȱ mereȱ endȱ
fordobletȱfraȱ4,6%ȱtilȱ12,4%.ȱȱ
ȱ

Blandtȱlærlingeneȱkunneȱmanȱiagttageȱdetȱsamme.ȱEtȱlæreforholdȱblevȱiȱmodsætȬ

ningȱtilȱtidligereȱførstȱbegyndtȱiȱ16Ȭ18ȱårsȱalderen,ȱmenȱlærlingelønnenȱvarȱsåȱlavȱatȱdeȱ
færresteȱ lærlingeȱ kunneȱ forsørgeȱ sigȱ selv.ȱ Mangeȱ mestreȱ misbrugteȱ lærlingeneȱ somȱ
billigȱarbejdskraft,ȱogȱuddannelsenȱvarȱikkeȱfulgtȱmedȱdenȱsamfundetsȱudvikling.ȱ
ȱ

Danmarkȱvarȱsamtidigȱforȱalvorȱblevetȱetȱindustrisamfund.ȱIȱ1958ȱoverstegȱinduȬ

strieksportenȱforȱførsteȱgangȱlandbrugseksporten.ȱUdviklingenȱiȱindustrienȱogȱserviceȬ
sektorenȱogȱdenȱøgedeȱsocialeȱmobilitetȱstilledeȱstørreȱkravȱtilȱarbejdskraftensȱuddanȬ
nelsesmæssigeȱ baggrund,ȱ ogȱ uddannelsessystemetȱ blevȱ inddragetȱ somȱ etȱ instrumentȱ
forȱdenȱsamledeȱøkonomiskeȱpolitik.ȱEtȱområdeȱderȱskulleȱtilvejebringeȱforudsætningerȱ
forȱøkonomiskȱvækst.11ȱ
ȱ

Reformerȱafȱuddannelserneȱvarȱikkeȱdestoȱmindreȱgåetȱtrægt.ȱErhvervsuddannelȬ

serneȱvarȱprægetȱafȱmesterlæren,ȱhvorȱungeȱofteȱstodȱudenȱdeȱnødvendigeȱfærdighederȱ
efterȱ endtȱ uddannelse,ȱ iȱ folkeskolerȱ ogȱ gymnasierȱ kunneȱ lærerorganisationerȱ ogȱ påȱ
universiteterneȱ detȱ traditionelleȱ professorvældeȱ forhaleȱ ellerȱ blokereȱ moderniseringȱ
endsigeȱafgørendeȱforandringer.ȱȱ
ȱ

UddannelsesprotesterneȱkunneȱsåledesȱtjeneȱsomȱenȱmurbrækkerȱoverforȱbarrieȬ

rerneȱforȱenȱstørreȱmoderniseringȱafȱuddannelsessektoren.ȱDetȱkanȱmåskeȱogsåȱforklaȬ
re,ȱ hvorforȱ deȱ ungesȱ moderniseringsȬȱ ogȱ medbestemmelseskravȱ blevȱ relativtȱ imødeȬ
kommet,ȱ mensȱ kravetȱ omȱ enȱ fundamentalȱ reformȱ afȱ uddannelsesstøtten,ȱ derȱ hævedeȱ
denȱtilȱetȱniveauȱsåȱungeȱkunneȱleveȱafȱden,ȱførstȱblevȱenȱrealitetȱiȱ1988.ȱ
ȱ

Endeligȱ varȱ derȱ magtudøvelsesformenȱ indenforȱ uddannelsespolitikken.ȱ Derȱ

havdeȱ iȱ Danmarkȱ udvikletȱ sigȱ enȱ traditionȱ forȱ omfattendeȱ inddragelseȱ afȱ interesseorȬ
ganisationerȱiȱdenȱformelleȱuddannelsesplanlægning.ȱEfterkrigstidensȱerkendelseȱafȱatȱ
detȱvarȱnødvendigtȱatȱregulereȱmarkedetȱogȱdetȱarbejdsmarkedsmæssigeȱaftalesystem,ȱ
blevȱsåȱatȱsigeȱoverførtȱ tilȱuddannelsesområdetȱ iȱdetȱsociologenȱ AndersȱMathisenȱkaȬ
rakterisererȱ somȱ enȱ demokratiskȱ samarbejdsmodel.ȱ Kulminationenȱ blevȱ dannelsenȱ afȱ
detȱcentraleȱuddannelsesrådȱ(CUR)ȱiȱ1973.ȱCURȱbestodȱafȱbådeȱministerudpegedeȱmedȬ
lemmerȱogȱrepræsentanterȱforȱenȱstribeȱorganisationerȱblandtȱandetȱuddannelsesorgaȬ
nisationerne.12ȱ
ȱ

ȱ

Fraȱ 1969Ȭ1970ȱ kanȱ manȱ imidlertidȱ iagttageȱ enȱ radikaliseringȱ afȱ elevȬȱ ogȱ studenȬ

terorganisationerneȱ ogȱ deresȱ politiskeȱ krav.ȱ Daȱ denȱ nyeȱ styrelseslovȱ blevȱ fremlagtȱ iȱ
1970,ȱresulteredeȱdetȱiȱprotester,ȱblandtȱandetȱenȱdemonstrationȱ9.ȱmartsȱderȱsamledeȱ

ȱ
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6.000ȱ studerende.ȱ Efterȱ demonstrationenȱ valgteȱ omkringȱ 1.000ȱ studerendeȱ atȱ besætteȱ
KøbenhavnsȱUniversitetsȱadministration,ȱogȱdetȱvakteȱmestȱopsigtȱatȱdeȱaktionerendeȱ
studerendeȱrøgȱrektorensȱcigarerȱogȱdrakȱhansȱcognac.ȱ
ȱ

Styrelseslovenȱ varȱ ikkeȱ vidtgåendeȱ nokȱ forȱ deȱ nuȱ radikaliseredeȱ studenter,ȱ ogȱ

studenterrådeneȱorganiseredeȱetȱobstruktionsarbejdeȱafȱdeȱnyeȱstyrelsesorganer.ȱAprilȱ
1970ȱ blevȱ derȱ såȱ afholdtȱ denȱ størsteȱ fællesȱ demonstrationȱ modȱ VKRȬregeringensȱ udȬ
dannelsespolitik,ȱhvorȱderȱblandtȱandetȱblevȱkrævetȱforskningȱforȱfolketȱogȱindførelseȱ
afȱ uddannelseslønȱ forȱ alleȱ ungeȱ underȱ uddannelse.ȱ Demonstrationenȱ samledeȱ 10.000ȱ
deltagere,ȱogȱdetȱerȱbemærkelsesværdigtȱatȱenȱdelȱafȱdisseȱkomȱmedȱbusserȱogȱsærtogȱ
fraȱ provinsen.ȱ Protesterneȱ modȱ universiteternesȱ nyeȱ styrelseslovȱ klingedeȱ dogȱ efterȬ
håndenȱud.ȱIȱmartsȱ1973ȱafholdtȱstudenterbevægelsenȱsinȱsidsteȱdemonstrationȱiȱdenneȱ
anledning.ȱHerefterȱaccepteredeȱmanȱdeȱrammerȱstyrelseslovenȱgav,ȱogȱkræfterneȱblevȱ
rettetȱmodȱandreȱsagerȱvedrørendeȱforskningenȱogȱuniversitetet.ȱ
ȱ

ȱ
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3. Uddannelsesprotester 1972-82:
Fra socialdemokratisk reformpolitik til socialdemokratisk krisepolitik
1970ȇerneȱ erȱ formodentligȱ denȱ periodeȱ iȱ Danmarkshistorien,ȱ hvorȱ derȱ varȱ flestȱ førsteȬ
generationsȬstudenter.ȱIkkeȱmindstȱpåȱgrundȱafȱoprettelsenȱafȱHF.ȱSamtidigȱblevȱdetȱetȱ
årti,ȱ hvorȱ deȱ ungeȱ iȱ stigendeȱ gradȱ orienteredeȱ sigȱ politiskȱ modȱ venstrefløjen.ȱ Isærȱ deȱ
ungeȱunderȱuddannelse.ȱIȱ1979ȱstemteȱ51ȱprocentȱafȱdeȱ18Ȭ29ȬårigeȱvælgereȱmedȱenȱstuȬ
dentereksamenȱ ellerȱ HFȱ påȱ etȱ partiȱ tilȱ venstreȱ forȱ Socialdemokratiet,ȱ mensȱ yderligereȱ
19ȱprocentȱstemteȱsocialdemokratisk.13ȱȱ
ȱ

Venstreorienteringenȱblandtȱdeȱungeȱprægedeȱelevrådsarbejdetȱpåȱlandetsȱskolerȱ

ogȱgymnasierȱogȱiȱelevȬȱogȱstudenterorganisationerne,ȱogȱomfangetȱafȱprotestaktiviteȬ
terneȱblandtȱdeȱungeȱunderȱuddannelseȱsvulmedeȱopȱtilȱetȱhidtilȱusetȱniveau.ȱȱ
ȱ

Uddannelsespolitiskȱ varȱ periodenȱ samtidigȱ prægetȱ afȱ skiftetȱ fraȱ socialdemokraȬ

tiskȱ reformpolitikȱ tilȱ kriseȬȱ ogȱ nedskæringspolitik.ȱ Reformtempoetȱ gikȱ langsommereȱ
forȱtilȱsidstȱatȱgåȱheltȱiȱstå.ȱDetȱ“partnerskab”ȱmellemȱisærȱsocialdemokratiskeȱpolitikeȬ
reȱogȱembedsmænd,ȱderȱønskedeȱmoderniseringȱafȱuddannelserne,ȱogȱelevȬȱogȱstudenȬ
terbevægelsen,ȱ somȱ krævedeȱ grundlæggendeȱ reformer,ȱ somȱhavdeȱ prægetȱ denȱ sidsteȱ
halvdelȱafȱ1960’erne,ȱblevȱiȱ1970’erneȱafløstȱafȱstadigtȱvoksendeȱkløfter.ȱȱ
ȱ

Deȱ uddannelsesmæssigeȱ reformerȱ iȱ førsteȱ halvdelȱ afȱ 1970’erneȱ blevȱ ikkeȱ såȱ omȬ

fattende,ȱ somȱ mangeȱ måskeȱ havdeȱ forestilletȱ sigȱ iȱ 1960’erne.ȱ Afgørendeȱ reformerȱ afȱ
uddannelsesstøttenȱblevȱikkeȱgennemført.ȱDerȱblevȱikkeȱtagetȱskridtȱiȱretningȱafȱenȱ12Ȭ
årigȱenhedsskole.ȱLærlingeuddannelserneȱvarȱfortsatȱbaseretȱpåȱmesterlæreprincippet,ȱ
selvomȱderȱblevȱindførtȱdenȱnyeȱ erhvervsfagligeȱgrunduddannelseȱEFG.ȱDenȱnyeȱfolȬ
keskolelovȱfraȱ1975ȱindeholdtȱganskeȱvistȱenȱnyȱformålsparagrafȱprægetȱafȱreformpæȬ
dagogikkenȱogȱafskaffedeȱmellemskolen,ȱmenȱdenȱindarbejdedeȱogsåȱdeȱnedskæringerȱ
afȱtimetallet,ȱderȱvarȱbegyndtȱatȱprægeȱfolkeskolen.ȱOgȱendeligȱførteȱdenȱsocialdemoȬ
kratiskeȱrevisionȱ afȱVKRȬregeringensȱstyrelseslovȱ forȱuniversiteterneȱ ikkeȱtilȱøgetȱ stuȬ
denterindflydelse.ȱ Daȱ Socialdemokratietȱ samtidigȱ begyndteȱ atȱ skæreȱ påȱ bevillingerneȱ
tilȱuddannelsessektoren,ȱhavdeȱdeȱmindreȱinteresseȱiȱelevȬȱogȱstudenterorganisationerȬ
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ne,ȱogȱdetȱpresȱdeȱkunneȱlevere.ȱDetȱbetødȱetȱkøligereȱforholdȱmellemȱorganisationerneȱ
ogȱSocialdemokratiet.ȱ14ȱ
ȱ

Påȱdenȱandenȱsideȱbetødȱoprettelsenȱafȱdetȱcentraleȱuddannelsesrådȱ(CUR)ȱiȱ1973,ȱ

hvorȱderȱogsåȱkomȱrepræsentanterȱforȱelevȬȱogȱstudenterorganisationerne,ȱenȱformaliȬ
seringȱ afȱ efterkrigstidensȱ demokratiskeȱ samarbejdsmodelȱ indenȱ forȱ uddannelsesplanȬ
lægningen.ȱEfterkrigstidensȱerkendelseȱafȱatȱdetȱvarȱnødvendigtȱatȱregulereȱmarkedetȱ
ogȱ detȱ arbejdsmarkedsmæssigeȱ aftalesystemȱ blevȱ såȱ atȱ sigeȱ overførtȱ tilȱ uddannelsesȬ
området.ȱ Menȱ hvorȱ udbygningenȱ afȱ uddannelsessystemetȱ iȱ 1960ȇerneȱ havdeȱ væretȱ
prægetȱafȱenȱhøjȱgradȱafȱkonsensus,ȱsåȱblevȱuddannelsespolitikkenȱiȱ1970ȇerneȱiȱhøjereȱ
gradȱetȱpolitiskȱkonfliktfeltȱiȱDanmark.15ȱȱ
ȱ

ManȱkunneȱdaȱogsåȱiȱperiodenȱopleveȱdeȱstørsteȱungdomsprotesterȱiȱdanskȱefterȬ

krigstidshistorie,ȱogȱdetȱerȱnæppeȱforkertȱatȱhævde,ȱatȱomfangetȱogȱregelmæssighedenȱ
afȱkollektiveȱprotestaktionerȱindenforȱuddannelsesområdetȱskabteȱenȱsærligȱungdomsȬ
protestkulturȱ(figurȱ3).ȱ

ȱ
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Figurȱ3:ȱDeltagelserȱiȱdemonstrationerȱorganiseretȱafȱelevȬȱogȱstudenterorganisationerȱogȱlærlingeorgaȬ
nisationerȱ1971Ȭ1982ȱ
Fællesȱuddannelsesprotesterȱdækkerȱdemonstrationerȱarrangeretȱafȱ3ȱellerȱflereȱforskelligeȱuddannelsesområder,ȱf.eks.ȱ
lærerstuderende,ȱuniversitetsstuderende,ȱskoleeleverȱogȱgymnasieelever.ȱIȱperiodenȱ1973Ȭ1985,ȱdrejerȱdetȱsigȱtypiskȱ
omȱaktiviteterȱarrangeretȱafȱDeȱUddannelsessøgendesȱSamarbejdsudvalg,ȱiȱ1988ȱdrejerȱdetȱsigȱomȱDanmarksȱRåstof,ȱ
somȱomfattedeȱsåȱgodtȱalleȱuddannelsesorganisationerȱiȱDanmark.ȱNårȱdetȱkunȱomfatterȱtoȱhovedområder,ȱf.eks.ȱ
ungdomsuddannelserneȱ(Gymnasium/HF)ȱogȱfolkeskoleeleverȱerȱdeltagerantalletȱfordeltȱpåȱdeȱtoȱgrupperȱ50/50.ȱ
Gymnasie/HFȬeleverȱomfatterȱprotestaktiviteterȱorganiseretȱafȱDGS,ȱLAKȱogȱlokaleȱellerȱregionaleȱelevrådssammenȬ
slutningerȱherunder.ȱSkoleeleverȱomfatterȱLOEȱogȱkommunaleȱfælleselevrådȱogȱandreȱlokaleȱelevrådssammenslutninȬ
ger.ȱLærlingebevægelsenȱomfatterȱFagligȱUngdomȱafdelinger,ȱLLOȱogȱEFGȬfællesrådet.ȱStudenterbevægelsenȱomfatȬ
terȱDSF,ȱStudenterråd,ȱfagrådȱogȱaktionsgrupperȱmedȱudgangspunktȱiȱdisse.ȱLærerȬȱogȱpædagogstuderendeȱomfatterȱ
LL.ȱPLȱogȱBOSL.ȱAndreȱerȱprimærtȱSygeplejestuderende,ȱderȱerȱikkeȱforetagetȱnogenȱsystematiskȱoptællingȱogȱregiȬ
streringȱafȱdisse,ȱsåȱdetȱomfatterȱkunȱdeȱaktiviteterȱderȱoptræderȱiȱdeȱøvrigeȱorganisationersȱblade.ȱ

Hvisȱ manȱ serȱ påȱ antalletȱ afȱ demonstranter,ȱ omfangetȱ afȱ protestaktiviteterneȱ ogȱ hvemȱ
derȱdominererȱiȱsamarbejdetȱomȱdeȱfællesȱprotestaktiviteter,ȱsåȱflyttedeȱtyngdepunktetȱ
hvadȱ angårȱ ungdomsmobiliseringȱ sigȱ fraȱ deȱ universitetsstuderendeȱ ogȱ lærlingeneȱ tilȱ
elevorganisationerneȱ (DGS,ȱ LAKȱ ogȱ LOE)ȱ iȱ 1970ȇerne.ȱ Samtidigȱ bevægedeȱ universiteȬ
ternesȱ studenterbevægelseȱ ogȱ elevbevægelsenȱ sigȱ iȱ forskelligȱ politiskȱ retning.ȱ Hvorȱ
studenterbevægelsenȱudvikledeȱsigȱtilȱenȱnymarxistiskȱbevægelseȱmedȱetȱstadigȱstørreȱ
fokusȱ lagtȱ påȱ forskelligeȱ fagkritiskeȱ aktiviteterȱ indenforȱ deȱ forskelligeȱ fag,ȱ fortsatteȱ
organisationerneȱforȱskoleeleverȱogȱgymnasie/HFȬeleverȱsåvelȱsomȱdeȱlærerstuderendeȱ
ogȱ pædagogstuderendeȱ reeltȱ 1960ȇernesȱ linjeȱ medȱ kravȱ omȱ velfærdsstatsligeȱ reformerȱ
indenforȱuddannelsesområdet.ȱ
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Centraltȱforȱuddannelsesmobiliseringerneȱfraȱ1973ȱogȱfremȱvarȱDeȱUddannelsesȬ

søgendesȱSamarbejdsudvalgȱ(DUS).ȱDUSȱvarȱoprindeligtȱblevetȱdannetȱiȱ1965ȱpåȱinitiaȬ
tivȱafȱDSFȱsomȱetȱsimpeltȱkontaktorganȱmellemȱdeȱforskelligeȱelevȬȱogȱstudenterorganiȬ
sationer,ȱderȱbl.a.ȱsørgedeȱforȱatȱudpegeȱrepræsentanterȱtilȱrådgivendeȱstatsligeȱudvalg.ȱ
Menȱ iȱ 1970ȇerneȱ udvikledeȱ DUSȱ sigȱ imidlertidȱ tilȱ denȱ fællesȱ frontȱ ellerȱ aktionskomiteȱ
forȱdeȱflesteȱafȱelevȬȱogȱstudenterorganisationerne.ȱ
ȱ

Efterȱdetȱsåkaldteȱjordskredsvalgȱiȱ1973ȱdannedeȱPoulȱHartlingȱenȱsmalȱVenstreȬ

regering.ȱHartlingregeringenȱplanlagdeȱomfattendeȱnedskæringerȱpåȱiȱaltȱ600ȱmillionerȱ
kronerȱ påȱ uddannelsesområdet,ȱderȱisærȱramteȱ denȱ statsligeȱ uddannelsesstøtte.ȱHartȬ
lingȱafskaffedeȱblandtȱandetȱdeȱhidtilȱeksisterendeȱrentefriȱstatslånȱtilȱfordelȱforȱhøjtforȬ
rentedeȱstatsgaranteredeȱbanklån.ȱHartlingȬregeringensȱnedskæringerȱudløsteȱiȱ1974ȱdeȱ
hidtilȱmestȱomfattendeȱuddannelsesprotester.ȱDetȱvarȱførstȱogȱfremmestȱDUS,ȱderȱfunȬ
geredeȱsomȱdenȱfællesȱplatformȱ forȱ organiseringenȱ afȱdisse,ȱ ogȱHFȇernesȱorganisationȱ
LAKȱspilledeȱenȱmegetȱcentralȱrolle.16ȱ
ȱ

Hvorȱkravȱomȱmedbestemmelseȱhavdeȱværetȱmotorenȱiȱ1960’ernesȱuddannelsesȬ

protester,ȱsåȱblevȱdetȱiȱenȱvisȱgradȱuddannelsesstøtten,ȱderȱblevȱdetȱiȱ1970’erne.ȱSåȱgodtȱ
somȱ alleȱ DUSȬprotesterneȱ drejedeȱ sigȱ iȱ åreneȱ fraȱ 1974ȱ ogȱ fremȱ omȱ kravȱ omȱ enȱ bedreȱ
uddannelsesstøtte.ȱ Detȱ afspejlede,ȱ atȱ elevȬȱ ogȱ studenterorganisationerneȱ sidenȱ startenȱ
afȱ 1970ȇerneȱ havdeȱ fokuseretȱ stadigȱ mereȱ påȱ uddannelsessystemetsȱ socialeȱ skævhed.ȱ
ArgumentationenȱforȱatȱhæveȱuddannelsesstøttenȱblevȱbegrundetȱmedȱalmeneȱretfærȬ
dighedsargumenterȱ iȱ formȱ afȱ behovetȱ forȱ atȱ modvirkeȱ socialȱ skævdelingȱ iȱ uddannelȬ
sessystemet.ȱȱ
ȱ

Førstȱ iȱ 1987ȱ blevȱ derȱ udenȱ omȱ denȱ daværendeȱ borgerligeȱ regeringȱ vedtaget,ȱ atȱ

derȱ skulleȱ gennemføresȱ enȱ SUȬreformȱ åretȱ efter,ȱ somȱ hævedeȱ uddannelsesstøttenȱ ogȱ
indførteȱlavtforrentedeȱstatslånȱtilȱdeȱstuderendeȱtilȱafløsningȱforȱdeȱtidligereȱbanklån,ȱ
ogȱherefterȱophørteȱuddannelsesstøttenȱheltȱmedȱatȱværeȱetȱcentraltȱprotesttema.
ȱ

Iȱ1977ȱblevȱderȱindførtȱgenerelȱadgangsbegrænsningȱtilȱdeȱvideregåendeȱuddanȬ

nelser.ȱDetȱvarȱenȱeftertrykkeligȱunderstregningȱaf,ȱatȱ1960’ernesȱvoldsommeȱekspansiȬ
onȱindenȱforȱuddannelsesområdetȱnuȱvarȱsatȱiȱbero.ȱSamtidigȱstegȱungdomsarbejdsløsȬ
hedenȱ voldsomt,ȱ ogȱ daȱ denȱ vestligeȱ verdenȱ iȱ 1979ȱ blevȱ ramtȱ afȱ denȱ andenȱ oliekrise,ȱ
blevȱdetȱsignaletȱtilȱenȱnedskæringspolitik,ȱsomȱikkeȱmindstȱomfattedeȱuddannelsessyȬ
stemet.ȱ Herefterȱ skiftedeȱ hovedtemaetȱ tilȱ modstandȱ modȱ deȱ omfattendeȱ økonomiskeȱ
nedskæringer,ȱsomȱnuȱramteȱheleȱuddannelsesområdet.ȱ

Udviklingen for universiteternes studenterbevægelse
Iȱ 1975ȱ valgteȱ Danskeȱ Studerendesȱ Fællesrådȱ atȱ afbrydeȱ samarbejdetȱ medȱ deȱ øvrigeȱ
organisationerȱ iȱ Deȱ UddannelsessøgendesȱSamarbejdsudvalgȱ (DUS),ȱ hvorȱmanȱ havdeȱ
ȱ
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væretȱiȱmindretalȱiȱlængereȱtid.ȱStudenterbevægelsensȱbegrundelseȱvarȱblandtȱandetȱatȱ
deȱfællesȱaktionerȱiȱDUSȱheltȱogȱholdentȱvarȱprægetȱafȱalmeneȱinteressekravȱogȱetȱudȬ
trykȱ forȱ militantȱreformisme.ȱ DUSȱ bestodȱ herefterȱ afȱ DGS,ȱ LAK,ȱ LOEȱ ogȱ organisatioȬ
nerneȱforȱdeȱlærerstuderendeȱogȱdeȱpædagogstuderendeȱsamtȱLLO.17ȱ

ȱ
Figurȱ4:ȱDeltagelserȱiȱdemonstrationerȱorganiseretȱafȱstudenterbevægelsenȱpåȱuniversiteterneȱ1971Ȭ1982

Serȱ manȱ påȱ omfangetȱ afȱ deltagelseȱ iȱ protestdemonstrationerȱ organiseretȱ afȱ studenterȬ
bevægelsenȱiȱformȱafȱDSFȱogȱstudenterrådeneȱsamtȱaktionsgrupperȱpåȱuniversiteterneȱ
(figurȱ 4),ȱ såȱ kulmineredeȱ deltagerantalletȱ iȱ protestdemonstrationerneȱ iȱ 1976ȱ forȱ bevaȬ
relseȱ afȱ Roskildeȱ Universitetscenterȱ (RUC).ȱ Detȱ lykkedesȱ atȱ forhindreȱ enȱ lukningȱ afȱ
RUC,ȱmenȱåretȱefterȱblevȱenȱopstramningȱafȱdenȱsamfundsvidenskabeligeȱbasisuddanȬ
nelseȱgennemførtȱpåȱtrodsȱafȱomfattendeȱprotester.ȱIȱ1978Ȭ79ȱforsøgteȱdeȱstuderendeȱsigȱ
medȱenȱstribeȱforskelligeȱaktionerȱforȱatȱfåȱhævetȱuddannelsesstøtten.ȱPrimærtȱforskelȬ
ligeȱ slagsȱ «spisȬbilligtȬaktioner”ȱ suppleretȱ medȱ demonstrationer.ȱ Deȱ fikȱ dogȱ ikkeȱ etȱ
omfangȱ påȱ niveauȱ medȱ RUCȬaktionerne,ȱ ogȱ studenterbevægelsenȱ varȱ tydeligvisȱ påȱ
retur.ȱ Fraȱ 1980ȱ blevȱ temaetȱ forȱ studenterprotesterneȱ deȱ statsligeȱ nedskæringer,ȱ somȱ
efterȱdenȱandenȱoliekriseȱiȱ1979ȱogsåȱramteȱuniversiteterne.ȱ1983ȱgennemførteȱmanȱigenȱ
fællesȱ demonstrationerȱ medȱ DUSȱ iȱ anledningȱ afȱ folketingetsȱ åbning.ȱ Efteråretȱ 1984ȱ
gennemførteȱDSFȱogȱStudenterrådeneȱderesȱsidsteȱforsøgȱpåȱenȱstørreȱpolitiskȱprotestȬ
kampagne.ȱ Kravetȱ varȱ enȱ genindførelseȱ afȱ rentefriȱ statsligeȱ uddannelseslånȱ tilȱ afløsȬ
ningȱforȱdeȱhøjtforrentedeȱbanklånȱsomȱHartlingȬregeringenȱhavdeȱindførtȱiȱ1974,ȱogȱdeȱ
universitetsstuderendeȱgennemførteȱenȱlangȱrækkeȱforskelligeȱmindreȱhappenings.18ȱ
ȱ
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Lærlingebevægelsens udvikling
Lærlingebevægelsenȱrepræsenteredeȱenȱandenȱudvikling.ȱIȱnovemberȱ1970ȱhavdeȱFagȬ
ligȱ Ungdomȱ afdelingerneȱ stiftetȱ Lærlingenesȱ ogȱ Ungarbejdernesȱ Landsorganisationȱ
(LLO)ȱpåȱtrodsȱafȱmassivȱmodstandȱfraȱLOȱogȱdeȱstoreȱfagforbundȱHKȱogȱMetal.ȱIȱ1972ȱ
blevȱ organisationenȱ ikkeȱ destoȱ mindreȱ anerkendtȱ afȱ LOȱ somȱ fagbevægelsensȱ ungȬ
domsorganisation,ȱmenȱderȱvarȱfortsatȱmodsætningerȱmellemȱdeȱungeȱiȱlærlingebevæȬ
gelsenȱogȱLO.ȱDetȱblevȱyderligereȱforstærketȱaf,ȱatȱDanmarksȱKommunistiskeȱUngdomȱ
(DKU)ȱvarȱdenȱledendeȱkraftȱiȱLLOȱogȱFagligȱUngdomȱorganisationerne.ȱIȱ1976ȱafbrødȱ
LOȱ samarbejdetȱ medȱ LLOȱ ogȱ dannedeȱ iȱ stedetȱ Fællesorganisationernesȱ UngdomsudȬ
valg.ȱ Detȱblevȱsignaletȱtilȱ enȱ langȱogȱbitterȱ konflikt,ȱderȱødelagdeȱstoreȱdeleȱafȱfagbeȬ
vægelsensȱungdomsarbejde.ȱBlandtȱandetȱnedlagdeȱmanȱsimpelthenȱstoreȱdeleȱafȱungȬ
domsarbejdetȱ indenforȱ enȱ rækkeȱ forbund,ȱ nårȱ deȱ ungeȱ fortsatȱ insisteredeȱ påȱ atȱ væreȱ
tilknyttetȱLLO.ȱKonfliktenȱsluttedeȱførst,ȱdaȱLLOȱblevȱnedlagtȱiȱ1988.ȱFraȱ1976ȱvarȱLLOȱ
ogȱFagligȱUngdomȱderforȱreeltȱudeȱiȱenȱinternȱoverlevelseskamp.19ȱȱ
ȱ

SerȱmanȱpåȱudviklingenȱiȱdeltagerantalletȱtilȱlærlingebevægelsensȱegneȱaktiviteȬ

terȱkanȱmanȱogsåȱtydeligtȱseȱdetteȱ(figurȱ5).ȱ

ȱ
Figurȱ5:ȱDeltagelserȱiȱdemonstrationerȱorganiseretȱafȱlærlingebevægelsenȱ(LLOȱogȱFagligȱUngdom)ȱ
1971Ȭ1984

Fraȱ1972ȱogȱfremȱorganiseredeȱLLOȱårligtȱaktionsugerȱforȱungdommensȱ5ȱkrav:ȱRetȱtilȱ
uddannelse,ȱretȱtilȱarbejde,ȱretȱtilȱenȱbolig,ȱretȱtilȱenȱlønȱtilȱatȱleveȱaf,ȱretȱtilȱmedbestemȬ
melse.ȱEfterȱ1976ȱfaldtȱdeltagerantalletȱmarkantȱogȱefterȱ1979ȱblevȱdeȱårligeȱaktionsugerȱ
indstillet.ȱ Lærlingebevægelsensȱ sidsteȱ størreȱ protestaktionerȱ blevȱ demonstrationerȱ iȱ

ȱ

ȱ
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efteråretȱ 1981ȱ forȱ lovsikringȱ afȱ praktikpladserȱ tilȱ deȱ ungeȱ underȱ fagligȱ uddannelse.ȱ
LLOȱvarȱdogȱsomȱmedlemȱafȱDUSȱmedarrangørȱafȱflereȱafȱdeȱfællesȱdemonstrationer,ȱ
såȱdetȱreelleȱmobiliseringstalȱerȱnogetȱhøjereȱforȱsidsteȱhalvdelȱafȱ1970ȇerne.ȱ
ȱ

MestȱsuccesȱhavdeȱlærlingebevægelsenȱmedȱsitȱarbejdeȱforȱatȱsikreȱordnedeȱlønȬȱ

ogȱarbejdsvilkårȱforȱungeȱlønarbejdere.ȱFraȱsommerenȱ1974ȱorganiseredeȱLLOȱogȱFagȬ
ligȱ Ungdomȱ årligeȱ sommerkampagner,ȱ hvorȱ deȱ gennemførteȱ fagligeȱ blokaderȱ modȱ
arbejdsgivere,ȱ derȱ ikkeȱ villeȱ underskriveȱ overenskomstȱ forȱ deresȱ ungeȱ medarbejdere.ȱ
LLOȱogȱFagligȱUngdomȱspilledeȱenȱogsåȱcentralȱrolleȱsomȱblokadevagterȱnårȱarbejdsȬ
givereȱindenforȱhotelȬȱogȱrestaurationsområdetȱikkeȱvilleȱindgåȱoverenskomst.ȱIȱ1982Ȭ
83ȱgennemførteȱFagligȱUngdomȱsåledesȱ9ȱmånedersȱfagligeȱblokaderȱmodȱMcDonaldsȱ
restauranterȱlandetȱoverȱforȱatȱtvingeȱdemȱtilȱatȱskriveȱoverenskomstȱmedȱfagbevægelȬ
sen.ȱDenȱførsteȱstørreȱkonfliktȱmellemȱfagbevægelsenȱiȱDanmarkȱogȱdenȱamerikanskeȱ
fødevarekæde.ȱ
ȱ

LLOȱblevȱlukketȱiȱefteråretȱ1988,ȱogȱFagligȱUngdomȱafdelingerneȱfulgteȱefterȱdeȱ

næsteȱ toȱ år.ȱ LOȬUngdom,ȱ somȱ LOȱ havdeȱ dannetȱ iȱ 1987,ȱ benyttedeȱ sigȱ ikkeȱ iȱ sammeȱ
gradȱafȱkollektiveȱprotestformer,ȱmenȱvarȱførstȱogȱfremmestȱenȱorganisationȱderȱskulleȱ
sørgeȱforȱatȱungeȱlærteȱfagbevægelsenȱatȱkende.ȱ

Udviklingen blandt skoleeleverne og Gymnasie/HF-eleverne
Derȱ varȱ såȱ godtȱ somȱ hvertȱ årȱ fraȱ 1974ȱ protestdemonstrationerȱ organiseretȱ afȱ elevȬȱ ogȱ
studenterorganisationerneȱ iȱ DUSȱ iȱ fællesskab.ȱ Detȱ gennemgåendeȱ temaȱ varȱ fremȱ tilȱ
1979ȱ spørgsmåletȱ omȱ uddannelsesstøtte,ȱ hvorefterȱ detȱ skiftedeȱ tilȱ nedskæringsmodȬ
standȱfraȱforåretȱ1980ȱ(figurȱ6).ȱ
ȱ
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ȱ
Figurȱ6:ȱDeltagelseȱiȱdemonstrationerȱarrangeretȱafȱDUS,ȱelevorganisationerȱellerȱlæȬ
rer/pædagogstudenterorganisationerȱ1971Ȭ1982ȱfordeltȱpåȱuddannelsesområderȱ

Hvorȱuniversiteternesȱstudenterbevægelseȱkulmineredeȱomkringȱ1976ȱsåȱtoppedeȱproȬ
testaktiviteterneȱ blandtȱ skoleeleverȱ ogȱ gymnasie/HFȬeleverȱ iȱ 1979.ȱ GymnasieȬȱ ogȱ HFȬ
eleverneȱ iȱ LAKȱ ogȱ DGSȱ organiseredeȱ primærtȱ protestaktionerȱ igennemȱ DUSȱ iȱ perioȬ
den,ȱ menȱ gennemførteȱ desudenȱ flereȱ selvstændigeȱ protestdemonstrationerȱ indenforȱ
deresȱområde.ȱȱ
ȱ

Deȱ mestȱ omfattendeȱ blevȱ protesterneȱ iȱ 1979ȱ modȱ SVȬregeringensȱ forsøgȱ påȱ atȱ

strammeȱ mødepligtsbestemmelserneȱ iȱ gymnasiet.ȱ Iȱ taktȱ medȱ atȱ optagetȱ tilȱ gymnasietȱ
varȱ stegetȱ sidenȱ 1950’erne,ȱ havdeȱ derȱ ogsåȱ bredtȱ sigȱ enȱ opfattelseȱ af,ȱ atȱ forȱ mangeȱ afȱ
“deȱforkerte”ȱungeȱblevȱoptagetȱpåȱgymnasiet,ȱnårȱmereȱendȱ25ȱprocentȱafȱdeȱungeȱnuȱ
valgteȱenȱgymnasialȱungdomsuddannelse.ȱDerȱvarȱtydeligeȱtendenserȱtilȱ“moralskȱpaȬ
nik”,ȱnårȱdetȱhandledeȱomȱdeȱungeȱpåȱgymnasierne.ȱDaȱSocialdemokratietȱogȱVenstreȱiȱ
1978ȱdannedeȱSVȬregeringen,ȱvarȱdetȱderforȱetȱkravȱfraȱVenstre,ȱatȱderȱblevȱgrebetȱindȱ
overȱforȱeleverneȱpåȱdeȱdanskeȱgymnasier.ȱResultatetȱblevȱetȱnytȱmødepligtscirkulæreȱiȱ
februarȱ1979,ȱhvorȱeleverȱskulleȱkunneȱnoteresȱsomȱværendeȱfysiskȱfraværende,ȱhvisȱdeȱ
efterȱrektorensȱvurderingȱikkeȱvarȱtilstrækkeligtȱaktiveȱiȱtimerne,ȱogȱdermedȱikkeȱfortȬ
sætteȱiȱgymnasietȱellerȱbliveȱindstilletȱtilȱeksamen.ȱCirkulæretȱudløsteȱomfattendeȱproȬ
testerȱblandtȱgymnasieleverne. Denȱ21.ȱmartsȱ1979ȱaktioneredeȱ25.000ȱgymnasieeleverȱ
landetȱover,ȱ10.000ȱeleverȱstodȱforanȱChristiansborgȱogȱundervisningenȱblevȱnedlagtȱpåȱ
65ȱgymnasierȱfulgtȱafȱflereȱskolebesættelserȱogȱfysiskeȱblokader.ȱMestȱvoldsomtȱgikȱdetȱ
ȱ
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forȱsig,ȱdaȱeleverneȱpåȱGentofteȱStatsskoleȱigennemȱenȱhelȱugeȱholdtȱderesȱskoleȱbesat.ȱ
Protestaktionerneȱhavdeȱværetȱmegetȱomfattende,ȱogȱdetȱvarȱblevetȱstadigtȱtydeligere,ȱ
atȱ cirkulæretȱ varȱ dybtȱ problematiskȱ afȱ bådeȱ pædagogiskeȱ ogȱ juridiskeȱ årsager.ȱ Detȱ
endteȱ derforȱ medȱ atȱ undervisningsministerenȱ lagdeȱ sigȱ fladtȱ nedȱ ogȱ trakȱ cirkulæretȱ
tilbage.ȱCirkulæretȱomȱ“åndeligtȱfravær”ȱfraȱ1979ȱvarȱikkeȱdestoȱmindreȱetȱafȱdeȱførsteȱ
signalerȱomȱdeȱgrundlæggendeȱforandringerȱafȱdetȱuddannelsespolitiskeȱlandskab,ȱderȱ
skulleȱkommeȱtilȱatȱprægeȱdetȱfølgendeȱårti.20ȱ
ȱ

Mestȱ markantȱ erȱ dogȱ periodensȱ protesterȱ organiseretȱ afȱ folkeskoleelevernesȱ orȬ

ganisationȱLOE,ȱsomȱvarȱsåȱomfattende,ȱatȱdeȱmarkererȱetȱheltȱselvstændigtȱskoleelevȬ
oprør.ȱFraȱforåretȱ1977ȱtilȱ1981ȱorganiseredeȱLOEȱnogleȱafȱefterkrigstidensȱstørsteȱungȬ
domsprotesterȱiȱDanmark.ȱIȱforåretȱ1977ȱgennemførteȱLOEȱsåledesȱenȱkampagneȱforȱatȱ
fåȱhævetȱtimetalletȱiȱfolkeskolen.ȱBaggrundenȱvar,ȱatȱdenȱnyeȱfolkeskolelovȱiȱ1975ȱhavȬ
deȱ indførtȱ enȱ rækkeȱ spændendeȱ nyeȱ valgfag,ȱ menȱ samtidigȱ havdeȱ manȱ skåretȱ iȱ detȱ
maksimaleȱtimetal,ȱsåȱeleverneȱikkeȱkunneȱvælgeȱdisse,ȱhvisȱdeȱogsåȱvilleȱpåȱgymnasiȬ
et,ȱeftersomȱdetȱkrævede,ȱatȱeleverȱvalgteȱbådeȱtyskȱogȱlatin.ȱLOEȇsȱkampagneȱkulmiȬ
neredeȱ medȱ enȱ demonstration,ȱ derȱ samledeȱ 60.000ȱ eleverȱ foranȱ Christiansborg,ȱ somȱ
taktfastȱråbteȱpåȱflereȱtimer.ȱEtȱnogetȱusædvanligtȱkravȱfraȱskoleelever.ȱProtesterneȱreȬ
sulteredeȱ i,ȱ atȱ loftetȱ forȱ detȱ maksimaleȱ timetalȱ blevȱ hævet.ȱ LOEȱ fulgteȱ protesterneȱ opȱ
medȱdemonstrationerȱforȱstemmeretȱiȱskolenævneneȱiȱefteråretȱ1977,ȱderȱdogȱikkeȱgavȱ
resultat.ȱ Foråretȱ 1979ȱ varȱ derȱ landsdækkendeȱ demonstrationerȱ forȱ lejrskoler.ȱ Derȱ varȱ
blevetȱvedtagetȱenȱnyȱarbejdsmiljølovȱmenȱbevillingerneȱvarȱikkeȱhævet,ȱsåȱdensȱhvileȬ
tidsbestemmelserȱogsåȱkunneȱoverholdesȱnårȱlærerneȱvarȱlejrskoler.ȱResultatetȱblev,ȱatȱ
enȱstribeȱlejrskolerȱblevȱaflyst,ȱogȱLOEȱdemonstreredeȱforȱatȱfåȱhævetȱbevillingerne,ȱsåȱ
lovenȱkunneȱoverholdes.ȱ1980ȱogȱ1981ȱgennemførteȱLOEȱtoȱstoreȱlandsdækkendeȱaktiȬ
onsdageȱ modȱ deȱ omfattendeȱ økonomiskeȱ nedskæringer,ȱ somȱ fraȱ efteråretȱ 1979ȱ ramteȱ
folkeskolen.ȱArgumentationenȱmodȱnedskæringerȱfraȱ1979ȱogȱfrem,ȱdrejedeȱsigȱmegetȱ
omȱatȱfremhæveȱuddannelsessystemetȱsomȱ“Danmarksȱenesteȱråstofkilde”,ȱatȱfastslåȱatȱ
børneneȱogȱdeȱungeȱvarȱDanmarksȱfremtid,ȱogȱatȱpåviseȱatȱnedskæringerneȱramteȱsociȬ
altȱ skævtȱ ogȱ fremmedeȱ enȱ uønsketȱ socialȱ sorteringȱ iȱ uddannelsessystemet.ȱ F.eks.ȱ atȱ
højereȱklassekvotienter,ȱmindreȱspecialundervisningȱogȱetȱlavereȱtimetalȱramteȱdeȱsociȬ
altȱsvagesteȱelever.ȱDetȱvilȱsigeȱnedskæringsmodstandȱpåȱetȱgrundlag,ȱderȱkunneȱfavneȱ
megetȱ bredt,ȱ ogȱ somȱ varȱ almindeligtȱ accepteret,ȱ ogȱ somȱ ikkeȱ mindstȱ låȱ tætȱ opȱ afȱ deȱ
socialdemokratiskeȱ mindretalsregeringersȱ erklæredeȱ ideologiskeȱ målsætningerȱ forȱ
uddannelsessystemetsȱudvikling.21ȱ
ȱ

Protestaktiviteterneȱ blandtȱ skoleelever,ȱ gymnasie/HFȬeleverȱ ogȱ lærerȬȱ ogȱ pædaȬ

gogstuderendeȱ repræsenteredeȱ såledesȱ enȱ bemærkelsesværdigȱ gradȱ afȱ kontinuitetȱ iȱ
forholdȱ tilȱ reformkraveneȱ fraȱ tressernesȱ protestaktionerȱ blandtȱ studerende,ȱ eleverȱ ogȱ
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lærlingeȱmedȱderesȱfokusȱpåȱmedbestemmelse,ȱbedreȱsocialeȱforholdȱforȱungeȱuddanȬ
nelsessøgendeȱogȱmodernisering/bedreȱkvalitetȱafȱuddannelserne.ȱ

Aktionernes ændrede betydning for elevorganisationerne i
1970’erne
IsærȱstifterneȱafȱorganisationerneȱforȱskoleeleverneȱogȱdeȱgymnasialeȱungdomsuddanȬ
nelserȱhavdeȱiȱ1960ȇerneȱhaftȱenȱudprægetȱtroȱpåȱmulighederneȱforȱatȱgøreȱsigȱgældenȬ
deȱigennemȱdetȱformelleȱpolitiskeȱsystem.ȱTankenȱvarȱatȱetablereȱtraditionelleȱinteresȬ
seorganisationerȱ medȱ rutineadgangȱ tilȱ deȱ besluttendeȱ myndigheder.ȱ Fraȱ 1970ȇernesȱ
begyndelseȱblevȱdetȱimidlertidȱtydeligt,ȱatȱorganisationernesȱmulighederȱforȱatȱprægeȱ
rutinepolitikkenȱ altȱ andetȱ ligeȱ varȱ begrænsede.ȱ Demonstrationerneȱ ogȱ aktionerneȱ varȱ
derforȱenȱmåde,ȱhvorpåȱderȱkunneȱlæggesȱpresȱpåȱpolitikerne,ȱogȱeleverneȱkunneȱpræȬ
geȱdenȱoffentligeȱopinion.ȱ
ȱ

Deȱkonstanteȱaktionerȱfraȱ1973ȱtilȱmidtenȱafȱ1980ȇerneȱindebarȱudviklingenȱafȱenȱ

kontinuerligȱ aktionskulturȱ påȱ uddannelsesområdet.ȱ Iȱ organisationernesȱ arkiverȱ kanȱ
manȱse,ȱhvordanȱerfaringerneȱfraȱdeȱenkelteȱaktionerȱblevȱvidereførtȱogȱlåȱtilȱgrundȱforȱ
deȱ efterfølgendeȱ protestaktioner.ȱ Organisationernesȱ ledelserȱ forblevȱ aktionsvanteȱ ogȱ
lokaltȱ blevȱ detȱ enȱ måde,ȱ hvorpåȱ manȱ modvirkedeȱ konsekvenserneȱ afȱ atȱ basisaktiviȬ
sterneȱiȱelevrådeneȱiȱskolerneȱogȱpåȱdeȱgymnasialeȱungdomsuddannelserȱkonstantȱblevȱ
udskiftet,ȱnårȱeleverneȱforlodȱskolenȱellerȱgymnasiet,ȱogȱnyeȱkomȱtil.ȱ
ȱ

Aktionerneȱblevȱogsåȱenȱmåde,ȱhvorpå,ȱderȱblevȱskabtȱøgetȱtilslutningȱtilȱorganiȬ

sationerne.ȱSerȱmanȱpåȱLOE,ȱerȱdenneȱsammenhængȱheltȱtydelig.ȱOrganisationenȱhavȬ
deȱhaftȱbegrænsetȱbetydningȱiȱførsteȱhalvdelȱafȱ1970ȇerne.ȱManȱfyldteȱikkeȱmegetȱiȱofȬ
fentlighedenȱ ogȱ antalletȱ afȱ medlemsskolerȱ varȱ begrænset.ȱ Efterȱ demonstrationerneȱ iȱ
1977ȱ ændredeȱ detteȱ sigȱ imidlertidȱ drastisk.ȱ Deltagerantalletȱ påȱ LOEȇsȱ generalforsamȬ
lingerȱogȱmedlemstalletȱblevȱmereȱendȱfordoblet.ȱSamtidigȱsketeȱderȱenȱgenerelȱstyrkelȬ
seȱ afȱ organisationen.ȱ Underȱ aktionerneȱ blomstredeȱ fælleselevrådeneȱ op,ȱ elevrådeneȱ
blevȱaktiveretȱogȱflereȱeleverȱinddragetȱiȱarbejdet.ȱAktionerneȱskabteȱtilslutningȱogȱmuȬ
liggjordeȱidentifikationȱmedȱLOE,ȱderȱkunneȱudvikleȱsigȱtilȱyderligereȱorganiseringȱogȱ
deltagelse.ȱAktionerneȱblevȱogsåȱsetȱsomȱenȱmåde,ȱhvorpåȱderȱkunneȱskabesȱalliancerȱ
medȱandreȱbefolkningsgrupperȱȬȱlærerne,ȱfagbevægelsenȱogȱforældrene.ȱDetȱvarȱiȱhvertȱ
faldȱdetȱerklæredeȱmålȱvedȱorganisationensȱgentagneȱaktionsdage.22ȱ
ȱ

Setȱ iȱ detteȱ lysȱ begyndteȱ flereȱ afȱ elevȬȱ ogȱ studenterorganisationerneȱ iȱ 1970ȇerneȱ iȱ

højereȱgradȱatȱmindeȱomȱdenȱklassiskeȱdefinitionȱafȱenȱgræsrodsbevægelseȱellerȱsocialȱ
bevægelse,ȱdefineretȱafȱsociologenȱFlemmingȱMikkelsenȱsom:ȱ“Viȱfårȱsåledesȱatȱgøreȱmedȱ
enȱ(national)ȱsocialȱbevægelse,ȱnårȱmennesker,ȱderȱpåstårȱatȱtaleȱpåȱvegneȱafȱtilhængere,ȱoverȱenȱ
længereȱperiodeȱbenytterȱkollektiveȱprotestaktionerȱtilȱatȱforsvareȱellerȱfremmeȱderesȱinteresser,ȱ
ȱ

ȱ
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hvorvedȱdeȱudfordrerȱdenȱetableredeȱordensȱdistributionȱogȱudøvelseȱafȱmagt.”23ȱModsatȱinterȬ
esseorganisationerneȱ derȱ iȱ Mikkelsensȱ definitionȱ førstȱ ogȱ fremmestȱ eksistererȱ iȱ kraftȱ afȱ
deresȱtætteȱtilknytningȱtilȱdetȱpolitiskeȱapparatȱ(rutinepolitikken),ȱogȱsomȱerȱkendetegȬ
netȱvedȱ kunȱundtagelsesvisȱatȱbenytteȱkollektiveȱ aktionerȱsomȱpressionsmiddel.ȱMasȬ
seaktionerneȱerȱforȱdenȱtraditionelleȱinteresseorganisationȱenȱsidsteȱudvej,ȱefterȱafȱforȬ
handlingerneȱerȱbrudtȱsammen,ȱellerȱnårȱderȱerȱoptrækȱtilȱsplittelseȱiȱorganisationen.ȱ
ȱ

GanskeȱvistȱhavdeȱorganisationerȱsomȱDGS,ȱLAKȱogȱLOEȱlangtȱhenȱafȱvejenȱ enȱ

traditionelȱ foreningsopbygningȱ medȱ generalforsamling,ȱ hovedbestyrelseȱ osv.ȱ Menȱ
omvendtȱblevȱorganisationerneȱdrevetȱafȱfrivilligȱulønnetȱarbejdskraft,ȱelevrådenesȱogȱ
fælleselevrådenesȱaktivitetȱvarȱdenȱenesteȱreelleȱressource,ȱogȱmanȱsatsedeȱmålbevidstȱ
påȱkollektiveȱaktionerȱforȱatȱfremmeȱelevernesȱinteresserȱ–ȱogȱforȱatȱskabeȱtilslutningȱtilȱ
organisationerne.24ȱ
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4. Uddannelsesprotester 1982-89:
Det nye højres gennembrud i
dansk uddannelsespolitik
Udviklingenȱfraȱ1982Ȭ1990ȱvarȱførstȱogȱfremmestȱprægetȱafȱetȱopgørȱmedȱheleȱdenȱsociȬ
aldemokratiskeȱ uddannelsestænkning,ȱ somȱ havdeȱ domineretȱ danskȱ uddannelsespoliȬ
tikȱiȱefterkrigstiden.ȱUndervisningsministerenȱBertelȱHaarderȱiȱdenȱnyeȱborgerligeȱfireȬ
partiȱ regeringȱ blevȱ detȱ mestȱ markanteȱ danskeȱ eksempelȱ påȱ denȱ ideologiskeȱ nyȬ
orientering,ȱ somȱ iȱ udlandetȱ varȱ repræsenteretȱ afȱ blandtȱ andetȱ Margaretȱ Thatcherȱ ogȱ
RonaldȱReagan.ȱKulminationenȱkom,ȱdaȱdetȱfraȱslutningenȱafȱ1980ȇerneȱlykkedesȱBertelȱ
Haarderȱ atȱ ændreȱ uddannelsessystemetȱ grundlæggendeȱ gennemȱ enȱ stribeȱ vidtrækȬ
kendeȱstrukturelleȱreformer.ȱFørstȱogȱfremmestȱgymnasiereformenȱogȱdeȱnyeȱstyrelsesȬ
love.25ȱȱ
ȱ

Haarderȱ forandredeȱ magtudøvelsesformenȱ grundlæggendeȱ iȱ uddannelsespolitikȬ

kenȱ ogȱ etableredeȱ etȱ langtȱ stærkereȱ statsstyreȱ tilȱ afløsningȱ forȱ efterkrigstidensȱ demoȬ
kratiskeȱ samarbejdsmodel.ȱ Organisationerneȱ forȱ bl.a.ȱ lærereȱ ogȱ eleverȬȱ ogȱ studerendeȱ
blevȱigennemȱheleȱperiodenȱholdtȱudenforȱindflydelse,ȱogȱuddannelsespolitikkenȱblevȱiȱ
stedetȱ formetȱ uafhængigtȱ afȱ organisationerneȱ forȱ deȱ berørteȱ grupperȱ ogȱ igennemȱ
håndplukkedeȱ adȱ hocȱ udvalg.ȱ Reeltȱ enȱ centraliseringȱ afȱ magtenȱ omkringȱ ministeren.ȱ
Kulminationenȱblevȱomlægningenȱafȱundervisningsministerietȱiȱ1989ȱmedȱnedlæggelȬ
senȱ afȱdirektoraterne,ȱderȱ administreredeȱifølgeȱlovgivningen,ȱtilȱfordelȱforȱafdelingerȱ
somȱsorteredeȱdirekteȱunderȱministeren.ȱHaardersȱledelsesformȱkanȱkarakteriseresȱsomȱ
strategiskȱledelse,ȱhvorȱmagtenȱkoncentreresȱiȱhænderneȱpåȱministerenȱsomȱrepræsenȬ
tantȱ forȱ denȱ stærkeȱ statȱ somȱ supplementȱ tilȱ detȱ friȱ marked.ȱ Denȱ autoritæreȱ ledelseȱ iȱ
formȱ afȱ ministerenȱ mv.ȱ sætterȱ enȱ dagsordenȱ for,ȱ hvordanȱ deȱ ønskerȱ uddannelserneȱ
skalȱudvikleȱsig,ȱhvorefterȱmanȱefterfølgendeȱskaberȱtilslutningȱtilȱdenneȱgennemȱmasȬ
semediebaseredeȱ holdningskampagner.ȱ Kommunikationenȱ erȱ envejsȱ ogȱ foregårȱ ovenȬ
fraȱ ogȱ ned.ȱ Modsatȱ efterkrigstidensȱ korporativeȱ ellerȱ demokratiskeȱ samarbejdsmodel,ȱ
derȱ havdeȱ repræsenteretȱ enȱ klassiskȱ borgerligȱ offentlighed,ȱ hvorȱ politikerneȱ varȱ afȬ
hængigeȱ afȱ opinionenȱ ogȱ denȱ fællesȱ forståelsesrammeȱ fremmetȱ gennemȱ åbenȱ ogȱ friȱ
debatȱ ogȱinddragelseȱ afȱ sagkundskabenȱ ogȱdeȱ berørteȱ parter.ȱ Medȱdenȱ strategiskeȱ leȬ
delseȱ(ellerȱstatsstyret)ȱskaberȱpolitikerneȱopinionen.26ȱȱ
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ȱ

Mådenȱ atȱlaveȱuddannelsespolitikȱpåȱ blevȱ fundamentaltȱanderledes,ȱogȱ dermedȱ

blevȱ denȱ politiskeȱ opportunitetsstrukturȱ forȱ elevȬȱ ogȱ studenterorganisationerȱ såledesȱ
grundlæggendeȱ ændret.ȱ Indenforȱ uddannelsespolitikkenȱ blevȱ detȱ politiskeȱ systemȱ
langtȱ mereȱ lukketȱ overforȱ protesterendeȱ grupper,ȱ hvorȱ derȱ ikkeȱ længereȱ varȱ taleȱ omȱ
forhandlingerȱ –ȱ endsigeȱ opfyldelseȱ afȱ kravȱ –ȱ menȱ iȱ stedetȱ marginaliseringȱ ogȱ endogȱ
repression,ȱdaȱBertelȱHaarderȱpåȱforskelligȱvisȱogsåȱforsøgteȱsigȱmedȱpolitiskeȱindgrebȱ
overforȱelevȬȱogȱstudenterorganisationer.iiȱIgennemȱ 1980’erneȱdaledeȱsåvelȱudvalgsarȬ
bejdersȱ somȱ demonstrationersȱ effekt,ȱ ogȱ elevȬȱ ogȱ studenterbevægelsensȱ formelleȱ ogȱ
uformelleȱ indflydelsesmulighederȱ blevȱ stærktȱ forringede.ȱ Paralleltȱ hermedȱ daledeȱ
medlemstalletȱstøtȱigennemȱheleȱårtietȱforȱorganisationerneȱforȱskoleelever,ȱlærlingeȱogȱ
studerende.ȱKunȱgymnasieelevernesȱDGSȱkunneȱnotereȱsigȱetȱvistȱopsvingȱiȱmidtenȱafȱ
årtiet.ȱ
ȱ

Hvisȱ manȱ serȱ påȱ uddannelsesprotesterneȱ iȱ periodenȱ såȱ tegnerȱ derȱ sigȱ følgendeȱ

billedeȱ(figurȱ7):ȱ
ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱIȱnovemberȱ1982ȱsøgteȱBertelȱHaarderȱsåledesȱatȱfjerneȱtipsmiddelstøttenȱforȱDGS,ȱLAKȱogȱ
LOE.ȱIȱjuniȱ1983ȱgikȱhanȱdirekteȱindȱogȱforsøgteȱatȱblokereȱforȱstatsgymnasiersȱelevrådsȱindmelȬ
delseȱiȱDGSȱogȱLAK,ȱiȱformȱafȱdetȱsåkaldteȱȈHetzȬcirkulæreȈ.ȱNårȱdetȱblevȱdøbtȱȈHetzȬ
cirkulæretȈ,ȱvarȱdetȱfordi,ȱdetȱkomȱumiddelbartȱefterȱatȱHaarderȱvarȱblevetȱpressetȱtilȱatȱtrækkeȱ
sitȱȈRexonaȬcirkulæreȈȱtilbageȱiȱaprilȱsammeȱår.ȱȱIȱcirkulæretȱfastlagdeȱHaarderȱstrammeȱretȬ
ningslinjerȱforȱafstemningsprocedurenȱforȱindmeldelseȱiȱDGS.ȱBla.ȱblevȱdetȱfastlagtȱatȱsåfremtȱenȱ
elevrepræsentationȱønskedeȱatȱmeldeȱsigȱindȱiȱenȱorganisationȱmedȱkollektivtȱmedlemsskab,ȱsåȱ
varȱdetȱikkeȱnok,ȱatȱderȱvarȱetȱflertalȱblandtȱdeȱafgivneȱstemmer.ȱFremoverȱskulleȱdetȱværeȱetȱ
flertalȱblandtȱdeȱindskrevneȱelever.ȱDvs.ȱatȱalleȱfraværendeȱogȱsygeȱeleverȱogȱblankeȱstemmerȱ
talteȱsomȱnejȬstemmer.ȱSåfremtȱderȱkunȱvarȱetȱflertalȱblandtȱdeȱafgivneȱstemmerȱmåtteȱkontinȬ
gentet,ȱogȱdeltagelseȱiȱDGSȇsȱmøder,ȱikkeȱdækkesȱafȱdetȱstatsligeȱelevrådstilskudȱ–ȱ”Uddybendeȱ
skrivelseȱfraȱDirektoratetȱforȱgymnasieskolerne/BodilȱDybdalȱ8.ȱaugustȱ1983,ȱjour.ȱnr.ȱ14Ȭ31Ȭ01/82ȱII”ȱ
ii
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ȱ
Figurȱ7:ȱDeltagelseȱiȱuddannelsesdemonstrationerȱ1982Ȭ1990ȱfordeltȱpåȱuddannelsesområder

Denȱ nyeȱ regeringȱ blevȱ mødtȱ medȱ relativtȱ omfattendeȱ demonstrationerȱ fraȱ elevȬ,ȱ stuȬ
denterȱogȱlærlingesorganisationerne.ȱMenȱrelativtȱhurtigtȱgikȱdeȱflesteȱiȱsigȱselvȱigen.ȱIȱ
1983ȱdeltogȱ15.000ȱungeȱiȱenȱfællesȱdemonstrationȱarrangeretȱafȱDUSȱogȱDSFȱiȱforbinȬ
delseȱmedȱfolketingetsȱåbning.ȱÅretȱefterȱkunneȱmanȱkunȱsamleȱomkringȱ1000,ȱogȱlærȬ
lingeȬȱogȱstudenterbevægelsenȱvarȱfraȱsetȱfraȱetȱprotestmobiliseringsȬsynspunktȱpåȱdraȬ
stiskȱtilbagegang.ȱTyngdepunktetȱiȱprotesterneȱflyttedeȱsigȱfraȱDUSȱogȱLOEȱtilȱgymnaȬ
sieelevernesȱorganisationȱDGS.ȱGymnasietȱvarȱvedȱindgangenȱtilȱfirserneȱdetȱmestȱreȬ
gelstyrede,ȱ ogȱ detȱ blevȱ derforȱ herȱ hovedslageneȱ mellemȱ undervisningsministerenȱ ogȱ
deȱungeȱkomȱtilȱatȱståȱiȱ1980’erne.27ȱȱ

Fra “Rexona-cirkulæret” til “Danmarks Råstof”
Iȱforåretȱ1983ȱforsøgteȱHaarderȱatȱhæveȱdenȱlovligeȱklassekvotientȱiȱgymnasietȱfraȱ28ȱtilȱ
29.ȱ Detȱ såkaldteȱ “RexonaȬcirkulære”.ȱ Detȱ udløsteȱ deȱ størsteȱ elevprotesterȱ iȱ fireȱ år.ȱ Påȱ
landsplanȱsamledeȱDGSȱmellemȱ30.000ȱogȱ40.000ȱungeȱiȱdemonstrationer,ȱogȱ137ȱgymȬ
nasierȱogȱHfȬkurserȱvarȱberørtȱafȱprotestaktiviteterȱiȱapril.ȱProtesterneȱresulteredeȱiȱatȱ
ȱ
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ministerenȱblevȱtvungetȱtilȱatȱtrækkeȱsitȱcirkulæreȱtilbageȱmedȱetȱbetydeligtȱprestigetabȱ
tilȱfølge.ȱIȱ1984ȱlykkedesȱdetȱDGSȱatȱvidereføreȱprotesterneȱiȱomfattendeȱdemonstratioȬ
nerȱ modȱ Bertelȱ Haardersȱ planerȱ om,ȱ atȱ amterneȱ iȱ stedetȱ skulleȱ overtageȱ deȱ tidligereȱ
statsgymnasier.ȱVedȱ3.ȱbehandlingenȱafȱlovenȱvarȱdetȱkunȱtakketȱværeȱenȱudbryderȱfraȱ
Fremskridtspartiet,ȱ atȱ lovenȱ blevȱ vedtaget.ȱ Efterȱ amtsovertagelserneȱ søgteȱ DGSȱ atȱ
modvirkeȱkonsekvenserneȱafȱHaardersȱomstruktureringerȱvedȱatȱkræveȱlandsdækkenȬ
deȱregler.ȱBådeȱiȱ1984ȱogȱ1985ȱaktioneredeȱmanȱsåledesȱforȱenȱsænkelseȱafȱklassekvotiȬ
entenȱtilȱ24ȱȬȱmenȱudenȱheld.ȱIȱ1987ȱoplevedeȱmanȱenȱnyȱbølgeȱafȱgymnasieprotester,ȱdaȱ
KøbenhavnsȱAmtȱiȱforlængelseȱafȱamtsovertagelserneȱbesluttedeȱatȱlukkeȱtreȱgymnasiȬ
er,ȱderȱvarȱflereȱmegetȱstoreȱdemonstrationer,ȱogȱdeȱflesteȱgymnasierȱiȱStorkøbenhavnȱ
varȱbosatȱafȱeleverne.ȱ
ȱ

LOEȱfortsatteȱmedȱatȱforsøgeȱpåȱatȱgennemføreȱstørreȱprotestaktioner.ȱIȱ1984ȱdeȬ

monstreredeȱmanȱsammenȱmedȱgymnasieelevernesȱamtsovertagelsesȬprotesterȱmodȱetȱ
forslag,ȱ derȱ villeȱ gøreȱ detȱ lettereȱ atȱ lukkeȱ lokaleȱ folkeskoler.ȱ Menȱ LOEȱ varȱ medlemsȬ
mæssigtȱ ogȱ aktivitetsmæssigtȱ påȱ retur,ȱ ogȱ iȱ 1985ȱ blevȱ organisationenȱ splittetȱ efterȱ etȱ
halvtȱårsȱmagtkampȱmellemȱDSUȱogȱDKUȱogȱdeȱøvrigeȱvenstrefløjspartiersȱungdomsȬ
organisationerȱ omȱ magtenȱ overȱ organisationen.ȱ Udbryderneȱ fraȱ DSUȬfløjenȱ dannedeȱ
nuȱDanmarksȱElevorganisationȱ(DEO),ȱderȱikkeȱvilleȱbenytteȱkollektiveȱprotestaktioner.ȱ
Denȱsidsteȱstoreȱbølgeȱafȱprotesterȱkomȱiȱ1988.ȱUndervisningsministerȱBertelȱHaarderȱ
lanceredeȱefterȱdannelsenȱafȱKVRȬregeringenȱetȱomfattendeȱnedskæringskatalogȱiȱforȬ
bindelseȱmedȱåretsȱfinanslov,ȱderȱikkeȱmindstȱramteȱgymnasieområdetȱhårdt.ȱDenȱøvreȱ
klassekvotientȱpåȱ28ȱskulleȱafskaffes,ȱderȱskulleȱindføresȱenȱbegrænsetȱbrugerbetalingȱiȱ
gymnasiet,ȱtransportgodtgørelsenȱforȱ eleverneȱ blevȱforringetȱogȱderudoverȱskulleȱderȱ
findesȱ ikkeȱ nærmereȱ specificeredeȱ besparelserȱ påȱ 45ȱ mio.ȱ Iȱ altȱ skulleȱ derȱ sparesȱ 100ȱ
mio.ȱpåȱgymnasieområdet,ȱsamtidigȱmed,ȱatȱmanȱstodȱmedȱenȱreform,ȱsomȱreeltȱbehøȬ
vedeȱatȱfåȱtilførtȱflereȱmidler.ȱ
ȱ

Sparekatalogetȱudløsteȱnogleȱafȱ1980’ernesȱmestȱomfattendeȱprotesterȱorganiseretȱ

afȱelevȬȱogȱstudenterorganisationerne,ȱsomȱtilȱlejlighedenȱsamledeȱsigȱiȱDanmarksȱRåȬ
stofȱ dannetȱ påȱ initiativȱ afȱ DGSȱ ogȱ Landssammenslutningenȱ afȱ Handelsskoleeleverȱ
(LH).ȱDanmarksȱRåstofȱblevȱdenȱfællesȱparaplyȱforȱenȱbølgeȱafȱdemonstrationer.ȱUdenȱ
forȱKøbenhavnȱvarȱaktiviteterneȱorganiseretȱsomȱenȱstafet,ȱhvorȱfælleselevrådeneȱiȱDGSȱ
iȱhvertȱamtȱdemonstreredeȱefterȱtur.ȱDerȱblevȱorganiseretȱstørreȱdemonstrationerȱiȱalleȱ
amter,ȱogȱgenereltȱvarȱdetȱgymnasieeleverne,ȱderȱvarȱdenȱdrivendeȱkraft.ȱIȱKøbenhavnȱ
blevȱderȱsomȱafslutningȱ30.ȱseptemberȱafholdtȱenȱfællesȱdemonstrationȱpåȱRådhuspladȬ
senȱ arrangeretȱ afȱ Danmarksȱ Råstofȱ derȱ samledeȱ mellemȱ 25.000ȱ ogȱ 40.000ȱ unge.ȱ
1980ȇernesȱstørsteȱenkeltståendeȱuddannelsesdemonstration.ȱ
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Påȱ trodsȱ afȱ deȱ omfattendeȱ aktiviteterȱ lykkedesȱ detȱ dogȱ ikkeȱ påȱ nogenȱ mådeȱ atȱ

rokkeȱ vedȱ finanslovsforhandlingerne,ȱ ogȱ efterȱ folketingetsȱ åbningȱ formåedeȱ ingenȱ atȱ
videreføreȱprotestaktiviteterne,ȱsomȱmereȱellerȱmindreȱløbȱudȱiȱsandet.ȱBertelȱHaarderȱ
måtteȱ dogȱ opgiveȱ sitȱ forsøgȱ påȱ atȱ fjerneȱ denȱ maksimaleȱ klassekvotientȱ ogȱ indføreȱ 4ȱ
undervisningsfrieȱdage,ȱdaȱdisseȱkrævedeȱenȱændringȱafȱtjenestetidsaftalen.ȱMenȱiȱsteȬ
detȱ fikȱ hanȱ GLȇsȱ acceptȱ af,ȱ atȱ klassekvotientenȱ fremoverȱ blevȱ knyttetȱ sammenȱ medȱ
overenskomsten,ȱsåȱatȱhvisȱderȱkomȱflereȱeleverȱendȱ28ȱiȱklassen,ȱskulleȱlærerneȱhaveȱ
dobbeltȱløn.ȱHermedȱændredeȱspørgsmåletȱomȱholdstørrelserȱsigȱimidlertidȱvarȱatȱvæȬ
reȱ etȱ uddannelsespolitiskȱ spørgsmålȱ tilȱ atȱ væreȱ etȱ anliggendeȱ vedȱ overenskomstforȬ
handlingerne.ȱ
ȱ

Protesterneȱ blevȱ etȱ totaltȱ nederlagȱ forȱ elevȬȱ ogȱ studenterorganisationerne,ȱ derȱ

ikkeȱformåedeȱatȱfølgeȱdemonstrationerneȱop,ȱogȱdetȱsatteȱfartȱiȱopløsningstendenserȬ
ne.ȱFraȱ1988ȱtilȱ1991ȱlukkedeȱenȱstribeȱorganisationerȱsomȱLLO,ȱLOEȱogȱFagligȱUngdomȱ
afdelingerne,ȱogȱandreȱsomȱDSF,ȱDGSȱogȱLAKȱvarȱreeltȱindeȱiȱenȱopløsningsproces.ȱ
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5. Uddannelsesprotester 1989-98
Iȱ1993ȱblevȱdenȱborgerligeȱmindretalsregeringȱafløstȱafȱenȱsocialdemokratiskȱkoalitionsȬ
regeringȱunderȱledelseȱafȱPoulȱNyrup.ȱDenȱnyeȱundervisningsministerȱOleȱVigȱJensenȱ
trådteȱindȱiȱembedetȱmedȱslagordetȱ“uddannelseȱtilȱalle”.ȱDerȱblevȱvedtagetȱenȱnyȱfolȬ
keskolereform,ȱogȱsomȱnogetȱheltȱ nytȱblevȱderȱindførtȱdenȱsåkaldteȱ“FriȱungdomsudȬ
dannelse”,ȱderȱskulleȱsikreȱalternativeȱuddannelsesvejeȱforȱunge,ȱsomȱhavdeȱsværtȱvedȱ
atȱindpasseȱsigȱiȱdeȱnormaleȱungdomsuddannelser.ȱMenȱdaȱarbejdetȱmedȱenȱnyȱlærerȬ
uddannelseȱblevȱsatȱiȱsøenȱafȱministerenȱiȱefteråretȱ1995,ȱblevȱdetȱtydeligt,ȱatȱenȱnyȱreȬ
geringȱ ikkeȱ nødvendigvisȱ betødȱ enȱ nyȱ uddannelsespolitik.ȱ Uddannelsespolitiskȱ blevȱ
1990’erneȱdaȱogsåȱkendetegnetȱvedȱforsøgȱpåȱ strammereȱmødepligtsbestemmelserȱforȱ
eleverne,ȱ begrænsningerȱ afȱ kvoteȱ IIȬoptagetȱ tilȱ deȱ videregåendeȱ uddannelser,ȱ indȬ
skrænkningerȱafȱdeȱstuderendesȱmedbestemmelseȱpåȱuniversiteterneȱogȱforringelserȱafȱ
SU’en.28ȱȱ
ȱ

Kontinuitetenȱ iȱ forholdȱ tilȱ 1980’erneȱ blevȱ iȱ særligȱ gradȱ tydelig,ȱ daȱ Margretheȱ

Vestagerȱiȱforåretȱ1998ȱblevȱnyȱundervisningsminister.ȱMargretheȱVestagersȱforskelligeȱ
forslagȱiȱsinȱministertid,ȱomȱeksempelvisȱafskaffelseȱafȱ10.ȱklasse,ȱændringerȱiȱkvoteȱ2Ȭ
systemetȱogȱnedskæringerȱiȱSUȇenȱforȱatȱtvingeȱdeȱungeȱhurtigereȱiȱgangȱogȱhurtigereȱ
gennemȱuddannelsessystemet,ȱvarȱalleȱudarbejdetȱpåȱopfordringȱfraȱFinansministeriet.ȱ
Interessegrupper,ȱuddannelsesinstitutionerȱogȱsågarȱfolketingetsȱpolitikereȱblevȱkobletȱ
afȱbeslutningsprocesserneȱpåȱdetȱuddannelsespolitiskeȱområde.ȱIȱstedetȱblevȱuddannelȬ
sespolitiskeȱudspilȱudtænktȱafȱlukkedeȱembedsmandskredseȱiȱFinansministeriet.29ȱ
ȱ

Serȱ manȱ påȱ magtudøvelsesformenȱ indenȱ forȱ uddannelsespolitikkenȱ underȱ MarȬ

gretheȱ Vestager,ȱ ogȱ dermedȱ enȱ væsentligȱ delȱ afȱ elevȬȱ ogȱ studenterorganisationernesȱ
politiskeȱopportunitetsstruktur,ȱ såȱfulgteȱdenȱsåledesȱ nøjeȱiȱ sporetȱfraȱBertelȱ Haarder.ȱ
Derȱ varȱ fortsatȱ taleȱ omȱ strategiskȱ ledelse,ȱ hvorȱ enȱ lukketȱ politiskȱ ledelseȱ iȱ ministerietȱ
satteȱdagsordenerneȱfor,ȱhvilkeȱændringerȱmanȱønskedeȱsigȱforȱuddannelserne,ȱhvorefȬ
terȱ manȱ efterfølgendeȱ skabteȱ tilslutningȱ tilȱ denneȱ gennemȱ massemediebaseredeȱ holdȬ
ningskampagner.ȱMargretheȱVestagerȱbegyndteȱeksempelvisȱalleredeȱfraȱsinȱtiltrædenȱ
konsekventȱatȱomtaleȱSUȱtilȱhjemmeboendeȱungeȱsomȱ“cafepenge”ȱogȱbrugteȱbetegnelȬ
senȱ iȱ 1998ȱ somȱ etȱ slagargumentȱ forȱ atȱ halvereȱ deȱ hjemmeboendesȱ SU.ȱ Etȱ andetȱ godtȱ
eksempelȱvarȱindskrænkningerneȱafȱkvoteȱIIȬoptagetȱtilȱdeȱvideregåendeȱuddannelser.ȱ
Sommerenȱ1998ȱvarȱmedierȱsåledesȱfyldtȱmedȱhistorierȱomȱbehovetȱforȱatȱungeȱstartedeȱ
tidligereȱpåȱuniversiteterneȱogȱpåstandeȱom,ȱatȱungeȱstartedeȱforȱsentȱpga.ȱafȱmuligheȬ
derneȱforȱatȱbliveȱoptagetȱigennemȱkvoteȱII.ȱMedȱhyppigeȱsammenligningerȱtilȱisærȱdetȱ
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hollandskeȱ uddannelsessystemȱ ogȱnogleȱ konklusionerȱiȱdenȱtværministerielleȱrapportȱ
«Kvalitetȱiȱuddannelsessystemet”,ȱderȱiȱøvrigtȱvarȱiȱmodstridȱmedȱundersøgelsensȱfakȬ
tiskeȱ resultater,ȱ pressedeȱ undervisningsministerȱ Margretheȱ Vestagerȱ påȱ forȱ atȱ fåȱ beȬ
grænsetȱoptagetȱgennemȱkvoteȱII.ȱUdmeldingerneȱførteȱiȱforåretȱ1999ȱtilȱatȱregeringenȱ
begrænsedeȱkvoteȱIIȬoptaget.ȱȱDetȱinteressanteȱerȱher,ȱhvordanȱundervisningsministeȬ
renȱbearbejdedeȱoffentlighedenȱforȱatȱskabeȱtilslutningȱtilȱsinȱpolitik.ȱHvorȱmanȱtoȱårtiȬ
erȱtidligereȱiȱ1970’erneȱvilleȱhaveȱoplevetȱetȱgrundigtȱudredningsarbejdeȱmedȱinvolveȬ
ringȱafȱdeȱberørteȱinstitutionerȱogȱ(interesse)organisationer,ȱsomȱgrundlagȱforȱtiltagȱafȱ
denȱ artȱ påȱ uddannelsesområdet,ȱ såȱ varȱ derȱ iȱ stedetȱ taleȱ omȱ udspilȱ fraȱ håndplukkedeȱ
udvalg,ȱsuppleretȱafȱstrategiskȱanvendelseȱafȱpressenȱtilȱatȱprægeȱdenȱoffentligeȱopiniȬ
on.ȱDetȱunderstregedeȱdetȱbegrænsedeȱspillerum,ȱderȱfortsatȱeksisterede,ȱforȱatȱelevȬȱogȱ
studenterorganisationerȱogȱuddannelsesinstitutionerȱkunneȱprægeȱdenȱuddannelsespoȬ
litiskeȱudvikling,ȱhvilketȱselvsagtȱfortsatȱsvækkedeȱorganisationerneȱiȱårtiet.30ȱ

Protestaktiviteterne blandt unge frem til 1998
Periodenȱ 1989Ȭ1998ȱ erȱ kendetegnetȱ vedȱ etȱ megetȱ lavtȱ protestniveauȱ blandtȱ deȱ ungeȱ
underȱ uddannelse.ȱ Derȱ varȱ demonstrationerȱ ogȱ andreȱ protestaktiviteterȱ iȱ perioden,ȱ
menȱtilslutningenȱtilȱdemȱvarȱmegetȱlavȱiȱforholdȱtilȱforegåendeȱperiodesȱprotestbølge,ȱ
ogȱdetȱkunneȱsynesȱsomȱomȱepokenȱmedȱomfattendeȱprotesterȱblandtȱungeȱunderȱudȬ
dannelseȱvarȱetȱafsluttetȱkapitelȱ(figurȱ8).ȱ
ȱ

ȱ
Figurȱ8:ȱDeltagelseȱiȱuddannelsesdemonstrationerȱ1982Ȭ1989Ȭ2000ȱfordeltȱpåȱuddannelsesområderȱ
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ȱ
1988ȱblevȱdetȱsidsteȱårȱmedȱstoreȱuddannelsesprotester.ȱDGSȱforsøgteȱfortsatȱatȱorganiȬ
sereȱ kollektiveȱ protestaktionerȱ modȱ gymnasielukningerȱ (1990)ȱ ogȱ brugerbetalingȱ iȱ
gymnasietȱ(1991ȱogȱ1992).ȱBeggeȱdeleȱsamledeȱnogleȱtusindeȱdeltagereȱiȱdemonstratioȬ
nerȱogȱderȱvarȱforskelligeȱandreȱaktionsformerȱiȱbrug:ȱBoykotȱafȱkopibetaling,ȱbosættelȬ
serȱafȱskoler,ȱmenȱdetȱvarȱdogȱlangtȱfraȱtidligereȱprotestersȱomfang.ȱDSFȱogȱstudenterȬ
rådeneȱsamledeȱiȱ1992ȱligeledesȱnogleȱtusindeȱdeltagereȱiȱprotesterȱmodȱændringerȱafȱ
styrelsesloven,ȱderȱdrastiskȱbeskarȱdeȱstuderendesȱrettigheder.ȱ
ȱ

Deȱ enesteȱ størreȱ protesterȱ iȱ periodenȱ 1989Ȭ98ȱ varȱ iȱ 1994,ȱ daȱ gymnasieeleverȱ ogȱ

folkeskoleeleverȱ protesteredeȱ modȱ nedskæringerȱ overforȱuddannelsesinstitutionerneȱiȱ
Københavnsȱ kommune.ȱ Omkringȱ 10.000ȱ deltogȱ iȱ flereȱ demonstrationer,ȱ ogȱ enȱ rækkeȱ
skolerȱvarȱbosat.ȱDetȱvarȱFælleselevrådetȱiȱStorkøbenhavnȱsomȱvarȱlokalorganisationenȱ
forȱDGS,ȱogȱKøbenhavnsȱFælleselevrådȱderȱsamledeȱdeȱkøbenhavnskeȱskoleelever,ȱderȱ
organiseredeȱprotesterne.ȱSammeȱårȱdemonstreredeȱiȱaltȱ3.000ȱstuderendeȱiȱaprilȱmodȱ
indførelseȱafȱstopprøverȱpåȱuniversiteterneȱarrangeretȱafȱstudenterrådeneȱiȱKøbenhavnȱ
ogȱÅrhus,ȱogȱoktoberȱsammeȱårȱvarȱderȱforskelligeȱmindreȱstudenteraktionerȱiȱKøbenȬ
havn,ȱOdenseȱogȱRoskildeȱmodȱoverbelagteȱuniversiteter.ȱ
ȱ

HerefterȱvarȱderȱstortȱsetȱikkeȱkollektiveȱprotestaktionerȱblandtȱungeȱunderȱudȬ

dannelseȱdeȱnæsteȱfireȱår.ȱDaȱDGSȱsåledesȱiȱ1997ȱforsøgteȱmedȱenȱlandsdækkendeȱdeȬ
monstrationsdagȱ forȱ højereȱ SU,ȱ blevȱ denȱ enȱ totalȱ fiaskoȱ medȱ kunȱ 300ȱ deltagere.ȱ Lidtȱ
mereȱsuccesȱvarȱderȱmedȱdenȱsåkaldteȱSVARNUȱkampagneȱfraȱ1996ȱogȱfrem,ȱhvorȱstortȱ
setȱalleȱelevȬȱogȱstudenterorganisationerȱkrævede,ȱatȱeleverȱogȱstuderendeȱblevȱomfatȬ
tetȱafȱarbejdsmiljøloven.ȱKampagnenȱvarȱrettetȱmodȱdenȱbredeȱoffentlighedȱmedȱløbeȬ
sedler,ȱpostkort,ȱplakater,ȱlysreklamerȱogȱsågarȱhængeskilteȱiȱbusserȱogȱtog,ȱogȱenȱhøȬ
ringȱmedȱdeltagelseȱafȱbl.a.ȱarbejdsministerenȱJytteȱAndersen.ȱMenȱigenȱvarȱmobiliseȬ
ringenȱ beskeden,ȱ daȱ kampagnenȱ kulmineredeȱ iȱ oktoberȱ 1997ȱ medȱ småȱ 500ȱ eleverȱ ogȱ
studerendeȱiȱenȱaktionȱpåȱRådhuspladsenȱiȱKøbenhavn.ȱ
ȱ

ElevȬȱogȱstudenterorganisationerneȱindstilledeȱreeltȱbrugenȱafȱkollektiveȱprotestȬ

aktionerȱ ogȱ forsøgteȱ iȱ stedetȱ udelukkendeȱ atȱ påvirkeȱ uddannelsespolitikkenȱ gennemȱ
møderȱmedȱrelevanteȱpolitikereȱogȱembedsmændȱogȱandreȱformerȱforȱtraditioneltȱparȬ
lamentariskȱarbejde.ȱ
ȱ

Detȱbetød,ȱatȱgymnasieelevernesȱDGSȱvarȱuforberedtȱpåȱatȱkoordinereȱdeȱproteȬ

ster,ȱsomȱiȱforåretȱ1998ȱspredteȱsigȱpåȱlandetsȱgymnasier,ȱdaȱundervisningsministerenȱ
Oleȱ Vigȱ Jensenȱ fremsatteȱ forslagȱ omȱ enȱ stramningȱ afȱ mødepligtenȱ iȱ gymnasiet,ȱ hvorȱ
grænsenȱforȱfraværȱskulleȱsænkesȱfraȱdeȱ15ȱprocent,ȱderȱhavdeȱværetȱgældendeȱhidtil,ȱ
tilȱblotȱ10ȱprocentȱsamtidigȱmedȱatȱrettenȱtilȱautomatiskȱatȱrykkeȱopȱtilȱnæsteȱklassetrinȱ
forsvandt.ȱ Mindreȱ grupperȱ afȱ eleverȱ påȱ bl.a.ȱ Rysensteenȱ Gymnasium,ȱ Dronninglundȱ
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GymnasiumȱogȱDetȱFriȱGymnasiumȱtogȱherefterȱinitiativȱtilȱlokaleȱfællesmøderȱforȱeleȬ
verneȱogȱbesatteȱderesȱskoler.ȱHerefterȱspredteȱprotesterneȱsigȱtilȱandreȱgymnasier,ȱdaȱ
eleverneȱpåȱRysensteenȱoprettedeȱetȱløstȱsamarbejdeȱmellemȱskolerneȱkaldetȱ“ElevinitiȬ
ativet”.ȱ DGSȱ gavȱ deresȱ opbakning,ȱ udsendteȱ pressemeddelelserȱ derȱ støttedeȱ eleverneȱ
ogȱstilledeȱsekretariatetsȱfaciliteterȱtilȱrådighed,ȱmenȱhavdeȱingenȱcentralȱstyrendeȱellerȱ
koordinerendeȱ rolle.ȱ Elevinitiativetȱ holdtȱ tilmedȱ egneȱ pressemøder.ȱ Protesterneȱ munȬ
dedeȱ udȱ iȱ flereȱ mindreȱ demonstrationer,ȱ skolebesættelserȱ ogȱ elevstrejker,ȱ menȱ varȱ
hæmmetȱaf,ȱatȱDGSȱikkeȱspilledeȱenȱudfarendeȱrolle,ȱogȱafȱatȱ“Elevinitiativet”ȱvarȱenȱretȱ
løsȱorganiseringȱbåretȱafȱlokaleȱgymnasieaktivister,ȱsomȱmangledeȱerfaringȱmedȱatȱorȬ
ganisereȱbredeȱlandsdækkendeȱelevprotester.31ȱȱ
ȱ
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6. Ny protestbølge blandt unge.
Udviklingen 1999-2014
Hvorȱ1990’erneȱvarȱenȱperiodeȱprægetȱafȱetȱtemmeligȱlavtȱomfangȱafȱprotestaktiviteterȱ
blandtȱ deȱ ungeȱ elever,ȱ studerendeȱ ogȱ lærlinge,ȱ såȱ fikȱ aktiviteterneȱ etȱ markantȱ hopȱ iȱ
1999ȱogȱudvikledeȱsigȱefterfølgendeȱtilȱenȱfornyetȱprotestbølgeȱiȱperiodenȱ2001ȱtilȱ2010ȱiȱ
lighedȱmedȱprotestbølgenȱfraȱ1970’erneȱtilȱ1980’erne.ȱProtesterneȱblandtȱelever,ȱstudeȬ
rendeȱogȱlærlingeȱhavdeȱikkeȱsammeȱomfangȱsomȱsidsteȱhalvdelȱafȱ1970’erne,ȱmenȱvarȱ
omvendtȱlangtȱstørreȱogȱlangtȱmereȱudbredteȱendȱdeȱtilsvarendeȱaktiviteterȱblandtȱeleȬ
verȱogȱstuderendeȱunderȱdetȱsåkaldteȱungdomsoprørȱogȱstudenteroprørȱfraȱ1968Ȭ1971ȱ
(figurȱ9).ȱ
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ȱ
Figurȱ9:ȱDeltagelseȱiȱuddannelsesdemonstrationerȱ1996Ȭ2014ȱfordeltȱpåȱuddannelsesområderȱ

“Nu er det nok”
Iȱ1999ȱtogȱdeȱstuderendesȱorganisationerȱPædagogstuderendesȱLandssammenslutningȱ
(PLS),ȱ Lærerstuderendesȱ Landskredsȱ (LL)ȱ ogȱ DSFȱ initiativȱ tilȱ “Nuȱ erȱ detȱ nok”ȱ kamȬ
pagnen.ȱDeȱstuderendesȱorganisationerȱvarȱutilfredseȱoverȱatȱbliveȱoverhørtȱafȱunderȬ
visningsministerenȱ ogȱ folketingspolitikerne,ȱ derȱ varȱ modstandȱ modȱ ministerensȱ forȬ
skelligeȱudmeldingerȱomȱbegrænsningȱafȱkvoteȱIIȱoptagetȱtilȱdeȱvideregåendeȱuddanȬ
ȱ
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nelserȱogȱenȱmuligȱbeskæringȱafȱSU’enȱforȱdeȱhjemmeboende,ȱogȱsåȱblevȱheleȱuddanȬ
nelsesområdetȱbeskåretȱvedȱfinanslovenȱvedtagetȱiȱefteråretȱ1998,ȱsamtidigȱmedȱatȱderȱiȱ
deȱkommendeȱårȱskulleȱoprettesȱlangtȱflereȱuddannelsespladser.ȱKampagnenȱvoksedeȱ
udȱ afȱ koordineringsmøder,ȱ somȱ blevȱ afholdtȱ mellemȱ formændeneȱ forȱ LLȱ ogȱ PLSȱ ogȱ
denȱuddannelsespolitiskeȱsekretærȱforȱDSF.ȱȱSidenȱblevȱdeȱflesteȱafȱdeȱøvrigeȱelevȬȱogȱ
studenterorganisationerȱkobletȱpå,ȱogȱderȱblevȱindkaldtȱtilȱstormøderȱiȱenȱrækkeȱbyerȱ
landetȱover.ȱDetȱvarȱetȱudprægetȱtopstyretȱinitiativ,ȱderȱblevȱsamletȱomkringȱenȱstribeȱ
forskelligeȱ krav:ȱ Mereȱ demokratiȱ iȱ uddannelserne,ȱ nejȱ tilȱ forringelserȱ afȱ SUȇen,ȱ nejȱ tilȱ
forringelserȱiȱkvoteȱ2ȱsystemet,ȱnejȱtilȱfinanslovsstyringȱogȱeleverȱogȱstuderendeȱunderȱ
arbejdsmiljøloven.32ȱ
ȱ

Detȱ erȱ etȱ godtȱ spørgsmål,ȱ hvorȱ solidtȱ funderetȱ kampagnenȱ reeltȱ varȱ blandtȱ eleȬ

verneȱogȱdeȱstuderendeȱpåȱuddannelsesstederneȱogȱiȱorganisationerne.ȱLLȱhavdeȱikkeȱ
aktioneretȱ sidenȱ 1991,ȱ ogȱ blandtȱ deȱ universitetsstuderendeȱ havdeȱ deȱ aktionsgrupper,ȱ
somȱ opstodȱ underȱ kampagnenȱ påȱ RUCȱ ogȱ Aarhusȱ Universitetȱ ikkeȱ nogenȱ særligȱ tætȱ
tilknytningȱtilȱDSF.ȱKampagnenȱformåedeȱdogȱatȱsamleȱrevlȱogȱkravȱblandtȱaktivisterȱ
påȱ uddannelsesstederneȱ ogȱ denȱ 17.ȱ martsȱ varȱ derȱ demonstrationerȱ iȱ København,ȱ ÅrȬ
hus,ȱogȱiȱSilkeborgȱmedȱmellemȱ7.000ȱogȱ10.000ȱdeltagere.ȱDenȱ25.ȱmartsȱvarȱderȱigenȱ
demonstrationȱiȱKøbenhavnȱmedȱ4Ȭ5.000ȱdeltagere.ȱHerefterȱtrakȱelevȬȱogȱstudenterorȬ
ganisationerneȱ sigȱ fraȱ initiativet,ȱ derȱ blevȱ overladtȱ tilȱ “græsrødderne”.ȱ Detȱ varȱ isærȱ
ungeȱaktivisterȱfraȱforskelligeȱsmågrupperȱpåȱvenstrefløjen.ȱȱ

Kampen for max. 28 i klassen
“Nuȱerȱdetȱnok”ȬkampagnenȱhavdeȱikkeȱsåȱklarȱenȱretningȱogȱfikȱunderȱalleȱomstænȬ
dighederȱ ikkeȱ nogenȱ afgørendeȱ betydningȱ forȱ udviklingenȱ iȱ detȱ kommendeȱ årti.ȱ Detȱ
gjordeȱderimodȱenȱandenȱsagȱiȱforåretȱ1999.ȱBertelȱHaarderȱhavdeȱiȱsitȱopgørȱmedȱreȬ
gelstyringenȱ afȱ gymnasietȱ fåetȱ sammenknyttetȱ klassekvotienterneȱ iȱ gymnasietȱ medȱ
lærernesȱoverenskomst.ȱIȱstedetȱforȱatȱderȱvarȱenȱlovfastsatȱmaksimumsgrænse,ȱsåȱudȬ
løsteȱdetȱdobbeltȱlønȱtilȱlærerne,ȱhvisȱantalletȱafȱeleverȱiȱenȱklasseȱoverstegȱ28.ȱDetȱvarȱ
selvsagtȱenȱeffektivȱmådeȱatȱafholdeȱrektorerȱogȱamtspolitikereȱfraȱatȱhæveȱklassekvotiȬ
enterneȱogȱvarȱpotentieltȱsetȱenȱlukrativȱordningȱforȱgymnasielærerne,ȱmenȱdetȱbetødȱ
også,ȱatȱdetȱkunȱvarȱetȱspørgsmålȱomȱtid,ȱhvornårȱamterneȱvilleȱgøreȱspørgsmåletȱtilȱetȱ
kardinalpunktȱvedȱoverenskomstforhandlingerneȱmedȱAkademikernesȱCentralorganiȬ
sationȱ (AC).ȱ Detȱ sketeȱ såȱ iȱ 1999,ȱ daȱ gymnasielærerneȱ blevȱ taberneȱ vedȱ foråretsȱ overȬ
enskomstforhandlingerȱ mellemȱ amterneȱ ogȱ AC.ȱ Herefterȱ varȱ derȱ ikkeȱ længereȱ nogenȱ
øvreȱgrænseȱfor,ȱhvorȱmangeȱeleverȱderȱiȱfremtidenȱkunneȱpressesȱindȱiȱenȱgymnasieȬ
klasse.ȱ 96ȱ procentȱ afȱ gymnasielærerneȱ stemteȱ nejȱ tilȱ overenskomstforliget,ȱ menȱ varȱ iȱ
klartȱmindretalȱoverforȱdeȱandreȱgrupperȱiȱAC.ȱ33ȱ
ȱ
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Detȱudløsteȱprotesterȱblandtȱgymnasieeleverneȱiȱetȱomfang,ȱmanȱikkeȱhavdeȱsetȱ

slutningenȱafȱ1980’erne.ȱDenȱ8.ȱaprilȱdemonstreredeȱopȱmodȱ4000ȱiȱKøbenhavn,ȱ1200ȱiȱ
Aarhusȱogȱ800ȱiȱSilkeborg.ȱDenȱ23.ȱaprilȱblevȱ40ȱafȱlandetsȱgymnasierȱsåȱdirekteȱfysiskȱ
blokeretȱafȱeleverneȱiȱprotestȱmodȱafskaffelsenȱafȱdenȱøvreȱgrænseȱforȱklassestørrelser.ȱ
Enȱ aktionsform,ȱ derȱ ikkeȱ tidligereȱ varȱ blevetȱ anvendtȱ iȱ detȱ omfangȱ påȱ gymnasierne.ȱ
Protesterneȱ kulmineredeȱ medȱ enȱ landsdækkendeȱ aktionsdagȱ denȱ 28.ȱ april,ȱ hvorȱ næȬ
stenȱsamtligeȱlandetsȱgymnasierȱblevȱfysiskȱblokeretȱafȱeleverneȱefterfulgtȱafȱatȱ15.000ȱ
eleverȱ ogȱ lærereȱ lȱ demonstreredeȱ påȱ Slotspladsen,ȱ samtidigȱ medȱ atȱ derȱ ogsåȱ varȱ deȬ
monstrationerȱiȱflereȱandreȱbyer.34ȱ
ȱ

Bådeȱ organisatoriskȱ ogȱ politiskȱ blevȱ kravetȱ omȱ enȱ genindførelseȱ afȱ enȱ maksiȬ

mumsgrænseȱpåȱ28ȱeleverȱiȱdeȱkommendeȱårȱmotorenȱforȱudviklingenȱafȱprotestaktiviȬ
teterȱblandtȱdeȱunge.ȱFraȱ2001,ȱdaȱmanȱlokaltȱoplevedeȱholdstørrelserȱiȱgymnasietȱmedȱ
mereȱendȱ30ȱeleverȱiȱklasserne,ȱvalgteȱDGSȱsåledesȱatȱtageȱproblematikkenȱmedȱholdȬ
størrelserȱ iȱ gymnasietȱ opȱ igen,ȱ vedȱ atȱ lancereȱ gentagneȱ landsdækkendeȱ protestkamȬ
pagnerȱforȱgenindførelseȱafȱenȱmaksimalȱklassekvotientȱpåȱ28.ȱȱ
ȱ

IȱførsteȱomgangȱførteȱgymnasieelevernesȱprotestaktiviteterȱtilȱenȱmarkantȱrevitaȬ

liseringȱafȱDGS,ȱderȱøgedeȱsitȱmedlemstalȱogȱsineȱaktiviteterȱvoldsomt.ȱSpørgsmåletȱomȱ
klassekvotienterȱvarȱenȱsagȱmedȱbredȱappelȱblandtȱgymnasieeleverne,ȱsomȱbådeȱhavdeȱ
enȱklarȱsymbolværdiȱogȱvarȱletȱatȱkommunikereȱforȱDGS.ȱIntuitivtȱkunneȱdeȱflesteȱeleȬ
verȱopfatte,ȱatȱflereȱeleverȱiȱklasserneȱbetødȱmindreȱundervisningȱforȱdenȱenkelteȱelev.ȱ
Detȱvarȱenȱsag,ȱhvorȱdetȱvarȱletȱatȱforståȱkonsekvenserneȱafȱforringelserne,ȱdetȱvarȱletȱatȱ
kombinereȱ egeninteresseȱogȱsolidaritetȱmedȱ andreȱelever,ȱ ogȱ derȱvarȱ etȱ enkeltȱogȱ troȬ
værdigtȱsvarȱiȱformȱafȱkravetȱomȱenȱgenindførelseȱafȱenȱmaksimalȱklassekvotientȱpåȱ28ȱ
elever.ȱ Augustȱ 2001ȱ opfordredeȱ DGSȱ såȱ tilȱ aktionerȱ forȱ genindførelseȱ afȱ enȱ maksimalȱ
klassekvotientȱpåȱ28,ȱogȱdenȱ30.ȱaugustȱdemonstreredeȱ10.000ȱelever,ȱmensȱderȱvarȱakȬ
tionerȱpåȱ96ȱgymnasier.ȱIȱdeȱfølgendeȱårȱvarȱderȱhvertȱårȱstoreȱlandsdækkendeȱaktionsȬ
dageȱ medȱ demonstrationerȱ ogȱ lokaleȱ gymnasiebesættelserȱ organiseretȱ afȱ DGS,ȱ hvorȱ
spørgsmåletȱ omȱ klassekvotienterȱ stodȱ centralt.ȱ Iȱ septemberȱ 2003ȱ fortsatteȱ protesterneȱ
efterȱ denȱ landsdækkendeȱ aktionsdagȱ medȱ gymnasiebesættelserȱ iȱ København,ȱ hvorȱ
nogleȱ skolerȱ varȱ besatȱ afȱ eleverȱ iȱ opȱ tilȱ toȱ uger,ȱ hvorefterȱ deȱ planlagteȱ besparelserȱ påȱ
gymnasieområdetȱblevȱtrukketȱtilbageȱafȱborgerrepræsentationen.ȱHvadȱderȱvarȱnokȱsåȱ
væsentligtȱvar,ȱatȱoppositionenȱSocialdemokratiet,ȱSFȱogȱEnhedslistenȱafgavȱetȱløfteȱomȱ
atȱindføreȱetȱloftȱpåȱklassekvotienten,ȱhvisȱderȱkomȱenȱandenȱregering.ȱ35ȱ
ȱ

Deȱgentagneȱprotestkampagnerȱresulteredeȱiȱ(gen)skabelsenȱafȱenȱdecideretȱaktiȬ

onskulturȱpåȱgymnasieområdet.ȱManȱkanȱiagttage,ȱhvordanȱerfaringerneȱfraȱdeȱenkelteȱ
aktionerȱblevȱvidereførtȱbådeȱlokaltȱogȱlandsdækkendeȱogȱlåȱtilȱgrundȱforȱdeȱefterfølȬ
gendeȱ aktiviteterȱ somȱ enȱ konstantȱ organisatoriskȱ læreproces.ȱ Ledelserneȱ afȱ DGSȱ
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(for)blevȱ rutineredeȱ iȱ atȱ organisereȱ landsdækkendeȱ protestkampagnerȱ medȱ altȱ hvadȱ
detȱindebarȱbådeȱlogistisk,ȱ kommunikationsmæssigtȱogȱpolitisk,ȱogȱlokaltȱblevȱdetȱenȱ
måde,ȱhvorpåȱmanȱmodvirkedeȱkonsekvenserneȱaf,ȱatȱbasisaktivisterneȱiȱgymnasiernesȱ
elevrådȱkonstantȱblevȱudskiftet.ȱȱ

Danmarks Råstof og Stop Nu
Efterfølgendeȱbetødȱgymnasieelevernesȱegneȱprotester,ȱogȱdetȱforholdȱatȱgymnasieeleȬ
verneȱudgjordeȱkernenȱiȱnyeȱfællesȱuddannelsesprotester,ȱatȱheleȱelevȬȱogȱstudenterbeȬ
vægelsenȱ blevȱ trukketȱ iȱ omdrejningerȱ igenȱ ogȱ komȱ tilȱ atȱ opleveȱ etȱ aktivitetsmæssigtȱ
opsving,ȱ derȱ ikkeȱ varȱ setȱ sidenȱ 1980’erne.ȱ Serȱ manȱ påȱ hyppighedenȱ ogȱ omfangetȱ afȱ
deltagelserȱiȱdeȱungesȱuddannelsesprotesterȱperiodenȱ2001Ȭ2010ȱudvikledeȱderȱsigȱsåȬ
ledesȱenȱnyȱomfattendeȱprotestbølgeȱblandtȱeleverȱogȱstuderende.ȱ
ȱ

Ikkeȱkunȱgymnasieeleverneȱvarȱsåledesȱiȱbevægelseȱiȱefteråretȱ2001.ȱBlandtȱelevȬȱ

ogȱ studenterorganisationerneȱ havdeȱ handelsskoleeleverneȱ altidȱ væretȱ deȱ “pæne”ȱ
drengeȱogȱpiger,ȱderȱgenereltȱafholdtȱsigȱfraȱprotestaktiviteter,ȱmenȱefterȱflereȱårsȱdårligȱ
økonomiȱ forȱ uddannelsesinstitutionerneȱ varȱ derȱ enȱ voksendeȱ utilfredshedȱ blandtȱ eleȬ
verne,ȱogȱiȱseptemberȱdemonstreredeȱ6000ȱhandelsskoleeleverȱforȱbedreȱforhold.ȱMenȱ
daȱdemonstrationenȱfandtȱstedȱdenȱ11.ȱseptemberȱ2001,ȱdruknedeȱelevernesȱprotesterȱiȱ
medierne,ȱderȱdagenȱigennemȱogȱ deȱfølgendeȱ dageȱkunȱbeskæftigedeȱsigȱ medȱterrorȬ
angrebeneȱiȱUSA.ȱ
ȱ

VKȬregeringenȱ varsledeȱ somȱ nogetȱ afȱ detȱ førsteȱ omfattendeȱ besparelserȱ påȱ udȬ

dannelsesområdet.ȱ Symbolskȱ varȱ ikkeȱ mindstȱ afskaffelsenȱ afȱ denȱ obligatoriskeȱ moȬ
dersmålsundervisningȱ ogȱ lukningenȱ afȱ Denȱ Friȱ Ungdomsuddannelse,ȱ derȱ varȱ blevetȱ
etableret,ȱdaȱOleȱVigȱJensenȱvarȱundervisningsminister.ȱȱ
ȱ

Iȱ decemberȱ 2001ȱ samledeȱ deȱ flesteȱ elevȬȱ ogȱ studenterorganisationerȱ sigȱ såȱ iȱ detȱ

fællesȱinitiativȱUddannelseȱerȱDanmarksȱråstofȱ–ȱikkeȱenȱudsalgsvare,ȱderȱopfordredeȱtilȱenȱ
fællesȱ aktionsdagȱ modȱ nedskæringerne.ȱ RåstofȬinitiativetȱ mobiliseredeȱ denȱ 7.ȱ februarȱ
2002ȱomkringȱ15.000ȱdemonstranterȱogȱigenȱdenȱ20.ȱmarts,ȱdaȱfinanslovenȱblevȱvedtaȬ
get,ȱhvorȱelevȬȱogȱstudenterorganisationerneȱfyldteȱslotpladsenȱsammenȱmedȱfagbevæȬ
gelse,ȱ kunstnere,ȱ indvandrerorganisationerȱ ogȱ lejerorganisationer.ȱ Iȱ deȱ følgendeȱ årȱ
dannedeȱRåstofȬinitiativetȱ såȱfællesȱ rammeȱforȱ protestaktiviteterȱ blandtȱeleverȱogȱstuȬ
derende.ȱDetȱvarȱiȱhøjȱgradȱDGSȱogȱgymnasieeleverne,ȱderȱvarȱdenȱdrivendeȱkraftȱiȱdeȱ
fællesȱråstofaktioner,ȱsideløbendeȱmedȱatȱgymnasieeleverneȱgennemførteȱegneȱprotestȬ
kampagner.ȱ
ȱ

Råstofȱvarȱenȱforholdsvisȱløsȱrammeȱomkringȱsamarbejdet,ȱmenȱiȱ2004ȱtogȱDGSȱ

initiativȱ tilȱ atȱ samleȱ elevȬȱ ogȱ studenterorganisationerneȱ iȱ denȱ såkaldteȱ “STOPȱ NUȬ
bevægelse”ȱmedȱparolenȱȇVoresȱuddannelseȱ–ȱAllesȱvelfærdȇ.ȱDenȱfællesȱtalsmandȱforȱ
ȱ
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elevȬȱ ogȱ studenterorganisationerneȱ blevȱ daȱ ogsåȱ formandenȱ forȱ DGSȱ Thorȱ Mögerȱ PeȬ
dersen.ȱ
ȱ

Derȱblevȱflereȱeleverȱogȱstuderendeȱiȱtaktȱmedȱstigendeȱungdomsårgangeȱogȱøgetȱ

optag,ȱmenȱbevillingerneȱfulgteȱikkeȱmed,ȱogȱpåȱdenȱmådeȱblevȱuddannelsesinstitutioȬ
nernesȱ økonomiȱ udhuletȱ støt.ȱ Beregningerȱ viste,ȱ atȱ VKȬregeringenȱ samletȱ setȱ havdeȱ
skåretȱ1,4ȱmia.ȱ påȱ uddannelsesområdetȱ sidenȱ 2001,ȱ ellerȱ hvadȱ derȱsvaredeȱ tilȱ 2,4ȱ proȬ
centȱpr.ȱelev.ȱDeȱfølgendeȱårȱvilleȱtalletȱstigeȱyderligere.ȱSTOPȱNUȱsamledeȱ2500ȱeleverȱ
ogȱ studerendeȱ fraȱ heleȱ landetȱ tilȱ enȱ fællesȱ konferenceȱ iȱ KBȬhallenȱ ogȱ organiseredeȱ enȱ
landsdækkendeȱaktionsdagȱvedȱFolketingetsȱåbning.ȱOpȱtilȱaktionsdagenȱblevȱ58ȱfolkeȬ
skoler,ȱ gymnasierȱ ogȱ erhvervsskolerȱ besatȱ enȱ dagsȱ tid,ȱ ogȱ denȱ 5.ȱ oktoberȱ 2004ȱ varȱ
Slotspladsenȱfyldtȱmedȱopȱimodȱ35.000ȱeleverȱogȱstuderende.ȱDenȱstørsteȱenkeltståendeȱ
elevȬȱogȱstudenterdemonstrationȱiȱmereȱendȱ25ȱår.ȱȱ
ȱ

DGSȱogȱgymnasieelevernesȱaktiviteterȱblevȱsåledesȱafgørendeȱforȱigenȱatȱfåȱmobiȬ

liseretȱungeȱindenȱforȱheleȱuddannelsesområdetȱiȱhvadȱderȱudvikledeȱsigȱtilȱenȱegentligȱ
protestbølgeȱpåȱuddannelsesområdetȱiȱlighedȱmedȱ 1970’erne.ȱFraȱmidtenȱ afȱ2000’erneȱ
kunneȱ manȱ såȱ ogsåȱ iagttageȱ etȱ opsvingȱ iȱ aktiviteterneȱ blandtȱ studerendeȱ påȱ deȱ langeȱ
videregåendeȱuddannelser,ȱefterhåndenȱsomȱrutineredeȱaktivisterȱfraȱgymnasieelevbeȬ
vægelsenȱfortsatteȱiȱuddannelsessystemet.ȱȱ
ȱ

Selvȱ blandtȱ skoleeleverneȱ kunneȱ derȱ iagttagesȱ etȱ fornyetȱ opbrud.ȱ Iȱ foråretȱ 2006ȱ

varȱderȱomfattendeȱlandsdækkendeȱprotestaktionerȱmodȱVKȬregeringensȱafskaffelseȱafȱ
gruppeeksamen,ȱhvorȱopȱimodȱ12.000ȱeleverȱdemonstreredeȱpåȱSlotspladsenȱdenȱ2.ȱmajȱ
samtidigȱ medȱ atȱ opȱ modȱ 10.000ȱ eleverȱ deltogȱ demonstrationerȱ iȱ Aarhus,ȱ Aalborg,ȱ
OdenseȱogȱEsbjerg.ȱIgenȱiȱnovemberȱ2007ȱdemonstreredeȱ5Ȭ10.000ȱskoleeleverȱpåȱSlotsȬ
pladsenȱ modȱ dårligtȱ undervisningsmiljø,ȱ medȱ kravȱ omȱ atȱ eleverneȱ skulleȱ omfattesȱ afȱ
arbejdsmiljøloven,ȱ samtidigȱ med,ȱ atȱ derȱ varȱ mindreȱ elevdemonstrationerȱ iȱ enȱ stribeȱ
byerȱlandetȱover.ȱ

De store velfærdsprotester 2006-2009
Efterȱ atȱ elevȬȱ ogȱ studenterorganisationerneȱ medȱ gymnasieeleverneȱ iȱ frontȱ iȱ flereȱ årȱ
havdeȱmobiliseretȱungeȱiȱtusindvisȱtilȱdemonstrationerȱomkringȱbredeȱvelfærdskrav,ȱsåȱ
meldteȱLOȱogȱdenȱetableredeȱfagbevægelseȱsigȱogsåȱpåȱbanenȱfraȱforåretȱ2006.ȱAnledȬ
ningenȱvar,ȱatȱforhandlingerneȱomȱVKȬregeringensȱvelfærdsudspilȱstartedeȱiȱaprilȱ2006.ȱ
Regeringenȱønskedeȱforringelserȱafȱbådeȱefterlønȱogȱdagpenge,ȱderȱskulleȱbl.a.ȱskæresȱ
voldsomtȱiȱdagpengeȱogȱkontanthjælpȱforȱdeȱarbejdsløseȱmellemȱ25ȱogȱ29,ȱhvilketȱvarȱ
enȱdirekteȱudfordringȱafȱfagbevægelsen.ȱȱ
ȱ

Politikerneȱforeslogȱimidlertidȱogså,ȱatȱderȱskulleȱskeȱforringelserȱafȱSU’en,ȱsomȱ

skulleȱ afhængeȱ af,ȱ hvornårȱ ungeȱ startedeȱ påȱ enȱ videregåendeȱ uddannelse,ȱ ogȱ atȱ 10.ȱ
ȱ
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ȱ

klasseȱ skulleȱ begrænses.ȱ Beggeȱ deleȱ skulleȱ angiveligtȱ fåȱ ungeȱ hurtigereȱ igennemȱ udȬ
dannelsessystemet.ȱElevȬȱogȱstudenterorganisationerneȱvarȱmodsatȱdenȱetableredeȱfagȬ
bevægelseȱrutineredeȱiȱatȱorganisereȱogȱmobilisereȱbredtȱtilȱstoreȱdemonstrationer,ȱogȱ
dermedȱvarȱderȱgrundlagȱforȱatȱetablereȱenȱbredȱ“velfærdsalliance”ȱellerȱ“generationsȬ
alliance”,ȱsomȱdenȱogsåȱblevȱdøbt.ȱ
ȱ

ForȱførsteȱgangȱnogensindeȱstodȱDGSȱogȱdeȱøvrigeȱelevȬȱogȱstudenterorganisatiȬ

onerȱ somȱ ligeværdigeȱ partnereȱ medȱ LOȬforbundene,ȱ ogȱ toȱ afȱ hovedtalerneȱ varȱ forȬ
mandenȱforȱDGSȱRosaȱLundȱogȱJesperȱJohansenȱfraȱDSF,ȱdaȱopȱmellemȱ50.000ȱogȱ70.000ȱ
denȱ 17.ȱ majȱ 2006ȱ demonstreredeȱ påȱ slotspladsen,ȱ mensȱ derȱ ogsåȱ varȱ storeȱ protesterȱ iȱ
andreȱdeleȱafȱlandet.ȱȱ
ȱ

DetȱlykkedesȱmedȱprotesterneȱatȱforhindreȱforringelserȱafȱSUȱogȱ10.ȱklasseȱogȱenȱ

megetȱ væsentligȱ delȱ afȱ deltagerneȱ varȱ eleverȱ ogȱ studerende.ȱ Detȱ blevȱ daȱ ogsåȱ startenȱ
påȱflereȱårsȱstoreȱprotesterȱorganiseretȱafȱelevȬȱogȱstudenterorganisationerneȱogȱfagbeȬ
vægelsenȱiȱfællesskab.ȱPåȱFolketingetsȱåbningsdagȱsenereȱsammeȱårȱforsøgteȱDGS,ȱPLSȱ
ogȱerhvervsskoleelevernesȱEEOȱsåledesȱatȱvidereføreȱvelfærdsbevægelsenȱmedȱinitiatiȬ
vetȱ“VelfærdȱtilȱAlle”,ȱderȱdaȱogsåȱsamledeȱtitusindvisȱafȱmenneskerȱd.ȱ3.ȱoktoberȱ2006,ȱ
menȱsomȱikkeȱmødteȱbredȱopbakningȱfraȱdenȱetableredeȱfagbevægelse.ȱDemonstratioȬ
nerneȱblevȱstørstȱiȱAarhus,ȱhvorȱforældreȱogȱpædagogerȱvarȱiȱoprørȱoverȱbystyretsȱomȬ
fattendeȱ besparelserȱ påȱ kommunensȱ daginstitutioner,ȱ ogȱ opȱ imodȱ 25.000ȱ varȱ samletȱ
foranȱRådhuset.ȱ
ȱ

PåȱFolketingetsȱåbningsdagȱiȱ2007ȱvarȱelevȬȱogȱstudenterorganisationerneȱendnuȱ

enȱ gangȱ blandtȱ drivkræfterneȱ iȱ deȱ storeȱ folkeligeȱ protester,ȱ derȱ igenȱ samledeȱ overȱ
100.000ȱ danskereȱ landetȱ overȱ omkringȱ bredeȱ velfærdskravȱ medȱ formandenȱ forȱ DGSȱ
somȱhovedtalerȱpåȱSlotspladsenȱogȱtidligereȱDGSȱaktivisterȱsomȱhovedkræfterneȱiȱorȬ
ganiseringen.ȱ Eleverneȱ ogȱdeȱstuderendeȱgikȱtilȱkampȱforȱ højereȱ taxametreȱtilȱuddanȬ
nelserneȱogȱetȱstopȱforȱbrugerbetalingȱpåȱalleȱuddannelser.ȱ
ȱ

Sideløbendeȱ medȱ deȱ fællesȱ protesterȱ medȱ fagbevægelsenȱ fortsatteȱ elevȬȱ ogȱ stuȬ

denterorganisationerneȱufortrødentȱmedȱderesȱegneȱkampagner.ȱDGSȱfortsatteȱmedȱatȱ
aktionereȱmodȱforȱhøjeȱklassestørrelser,ȱogȱiȱforåretȱ2009ȱvarȱdeȱstuderendeȱiȱfrontȱmedȱ
protesterȱmodȱskattekommissionensȱforslagȱomȱatȱforringeȱSU’enȱforȱatȱfinansiereȱlemȬ
pelserȱ afȱ topskattenȱ forȱ deȱ højestȱ lønnede.ȱ Detȱ varȱ denȱ førsteȱ storeȱ facebookbaseredeȱ
kampagneȱiȱDanmark,ȱhvorȱdetȱlykkedesȱdeȱstuderendeȱforȱenȱstundȱatȱfåȱlagtȱlågȱpåȱ
planerneȱ omȱ SUȬforringelser.ȱ Igenȱ iȱ efteråretȱ 2009ȱ ogȱ 2010ȱ demonstreredeȱ mellemȱ
25.000ȱogȱ30.000ȱeleverȱogȱstuderendeȱiȱforbindelseȱmedȱfolketingetsȱåbningȱunderȱdeȱ
fællesȱplatformeȱ“Udȱafȱkrisenȱ–ȱindȱiȱfremtiden”ȱogȱ“Ungeȱta’rȱansvar”ȱ–ȱendnuȱetȱfælȬ
lesȱinitiativȱforȱelevȬȱogȱstudenterorganisationerneȱmedȱDGSȱiȱrollenȱsomȱkoordinatorȱ
ogȱtalsmand.ȱ
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Udviklingen efter 2011
Vedȱ valgetȱ iȱ septemberȱ 2011ȱ blevȱ VKȬregeringenȱ afløstȱ afȱ enȱ socialdemokratiskȱ ledetȱ
koalitionsregeringȱ medȱ SFȱ ogȱ Deȱ Radikale,ȱ ogȱ Helleȱ ThorningȬSchmidtȱ blevȱ landetsȱ
førsteȱkvindeligeȱstatsminister.ȱDenȱførsteȱfinanslovȱindgåetȱmedȱEnhedslistenȱresulteȬ
redeȱbl.a.ȱi,ȱatȱderȱnuȱblevȱgenindførtȱetȱloftȱoverȱklassekvotienterneȱiȱgymnasiet.ȱDGSȱ
havdeȱdermedȱnåetȱderesȱmålȱefterȱ12ȱårsȱprotesterȱogȱkampagner.ȱDerȱblevȱtaleȱomȱetȱ
fleksibeltȱ loft,ȱ hvorȱ klassestørrelserneȱ påȱ detȱ enkelteȱ gymnasiumȱ iȱ gennemsnitȱ ikkeȱ
måtteȱoverstigeȱ28ȱelever.ȱ
ȱ

Forudȱ forȱ valgetȱ havdeȱ bådeȱ SFȱ ogȱ Socialdemokraterneȱ daȱ ogsåȱ afgivetȱ enȱ

mængdeȱvalgløfterȱomȱforbedringerȱafȱvelfærden,ȱsåȱderȱvarȱenȱvisȱforventningȱom,ȱatȱ
regeringsskiftetȱ ogsåȱ villeȱ betydeȱ forbedringerȱ forȱ uddannelsesinstitutionerne.ȱ Sådanȱ
komȱdetȱimidlertidȱikkeȱtilȱatȱgå.ȱȱ
ȱ

Iȱ foråretȱ 2013ȱ valgteȱ regeringenȱ iȱ stedetȱ atȱ nedsætteȱ selskabsskatterneȱ markant,ȱ

samtidigȱmedȱatȱderȱbl.a.ȱblevȱindførtȱnyeȱlaveȱydelserȱforȱungeȱkontanthjælpsmodtaȬ
gereȱunderȱ30ȱogȱSU’enȱblevȱskåretȱmedȱopȱmodȱ2ȱmia.ȱSU’enȱforȱdeȱhjemmeboendeȱpåȱ
ungdomsuddannelserneȱblevȱbl.a.ȱvæsentligtȱforringet,ȱungeȱderȱstartedeȱpåȱenȱvidereȬ
gåendeȱuddannelseȱmereȱendȱtoȱårȱefterȱderesȱstudentereksamenȱkunneȱnuȱkunȱmodȬ
tageȱSUȱiȱmax.ȱfemȱår,ȱogȱfremoverȱblevȱSU’enȱikkeȱreguleretȱiȱtaktȱmedȱlønudviklinȬ
gen.ȱȱ
ȱ

SUȬreformenȱ blevȱ såledesȱ suppleretȱ medȱ denȱ såkaldteȱ “fremdriftsreform”,ȱ hvorȱ

universiteterneȱblevȱstraffetȱøkonomisk,ȱhvisȱdeȱstuderendeȱblevȱforsinketȱiȱderesȱudȬ
dannelser,ȱ ogȱ deȱ studerendeȱ fikȱ stoppetȱ deresȱ SU,ȱ hvisȱ deȱ blevȱ mereȱ endȱ 6ȱ månederȱ
forsinket.ȱDeȱstuderendeȱskulleȱganskeȱenkeltȱgennemføreȱderesȱuddannelserȱhurtigereȱ
underȱdårligereȱbetingelser.ȱ
ȱ

DetȱvarȱomtrentȱdeȱsammeȱforslagȱomȱSUȱforringelserȱogȱringereȱforholdȱforȱunȬ

geȱ arbejdsløse,ȱ somȱ demȱ VKȬregeringenȱ udenȱ heldȱ havdeȱ fremsatȱ iȱ foråretȱ 2006,ȱ ogȱ
somȱdengangȱhavdeȱudløstȱdeȱstoreȱvelfærdsprotester.ȱNuȱvarȱdetȱimidlertidȱkunȱelevȬȱ
ogȱstudenterorganisationerne,ȱderȱmobiliseredeȱtilȱprotesterȱmodȱvelfærdsforringelserȬ
ne.ȱSUȬreformenȱudløsteȱsåledesȱomfattendeȱprotesterȱogȱmellemȱ20.000ȱogȱ25.000ȱeleȬ
verȱogȱstuderendeȱdemonstreredeȱdenȱ28.ȱfebruarȱforanȱChristiansborg.ȱȱȱ
ȱ

Påȱ universiteterneȱ fortsatteȱ protesterneȱ førstȱ ogȱ fremmestȱ påȱ Københavnsȱ UniȬ

versitetȱiȱefteråretȱ2013,ȱhvorȱderȱiȱnovemberȱogȱdecemberȱvarȱenȱstribeȱaktionerȱȬȱdeȬ
monstrationer,ȱundervisningsnedlæggelserȱogȱblokaderȱafȱuniversitetetȱ–ȱiȱprotestȱmodȱ
universitetetsȱplanerȱforȱatȱimplementereȱfremdriftsreformen.ȱMestȱomfattendeȱblevȱdeȱ
studerendesȱdemonstrationȱ27.ȱnovemberȱpåȱVorȱFrueȱPladsȱiȱKøbenhavn,ȱderȱsamledeȱ
opȱimodȱ9000ȱstuderende.ȱDeȱstuderendesȱprotesterȱresulteredeȱi,ȱatȱgennemførelsenȱafȱ
reformenȱblevȱudsatȱiȱetȱårȱafȱforligskredsenȱpåȱChristiansborgȱogȱatȱKøbenhavnsȱUniȬ
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ȱ

versitetȱ indgikȱ iȱ forhandlingerȱ medȱ studenterrådetȱ omȱ reformensȱ implementeringȱ iȱ
praksis.ȱȱ
ȱ

Iȱefteråretȱ2014ȱfortsatteȱprotesterneȱmodȱfremdriftsreformenȱimidlertidȱindenforȱ

rammerneȱ afȱ etȱ løsereȱ studenterinitiativȱ “Forȱ etȱ andetȱ universitet”,ȱ derȱ gennemførteȱ
blokaderȱogȱmindreȱdemonstrationerȱpåȱKøbenhavnsȱUniversitetȱogȱAarhusȱUniversiȬ
tet.ȱPåȱKøbenhavnsȱUniversitetȱblevȱdeȱaktionerendeȱstuderendeȱafȱfakultetsdirektørenȱ
truetȱmedȱudsmidningȱafȱuniversitetet,ȱdaȱdeȱblokeredeȱInstitutȱforȱErkendelse,ȱMedierȱ
ogȱ Formidlingȱ påȱ KUA.ȱ Påȱ Aarhusȱ Universitetȱ valgteȱ universitetsledelsenȱ forȱ førsteȱ
gangȱnogensindeȱatȱfåȱpolitietȱtilȱatȱryddeȱstudenterprotester,ȱdaȱdeȱstuderendeȱblokeȬ
redeȱ universitetetsȱ rektorat.ȱ Påȱ Aarhusȱ Universitetȱ fokuseredeȱ protesterneȱ daȱ ogsåȱ iȱ
stigendeȱ gradȱ modȱ denȱ lokaleȱ universitetsledelseȱ ogȱ universitetsbestyrelsen,ȱ derȱ blevȱ
kritiseretȱforȱatȱværeȱlukketȱogȱudemokratisk.ȱFraȱ15.ȱaprilȱblokeredeȱbevægelsenȱpåȱnyȱ
rektoraterneȱ påȱ Københavnsȱ Universitet,ȱ Aarhusȱ Universitetȱ ogȱ Roskildeȱ Universitetȱ
(RUC).ȱDaȱdeȱstuderendeȱpåȱAarhusȱUniversitetȱblokeredeȱrektoratsbygningenȱfikȱuniȬ
versitetsledelsenȱigenȱpolitietȱtilȱatȱryddeȱstudenterprotesterne.ȱIȱstedetȱholdtȱEtȱAndetȱ
UniversitetȱVandrehallenȱpåȱAUȱbesatȱiȱenȱuge.ȱPåȱRUCȱophævedeȱdeȱstuderendeȱbloȬ
kadenȱ enȱ dagȱ senere,ȱ mensȱ blokadenȱ påȱ KUȱ blevȱ ophævetȱ denȱ 2.ȱ majȱ efterȱ 18ȱ dagesȱ
besættelseȱ
ȱ

Udviklingenȱ påȱ Aarhusȱ Universitetȱ erȱ bemærkelsesværdig,ȱ fordiȱ denȱ repræsenȬ

tererȱetȱgrundlæggendeȱskifte,ȱhvorȱprotesterȱmodȱpolitikereȱogȱuniversitetsledelseȱpåȱ
deȱstuderendesȱegetȱcampusområdeȱmødesȱmedȱenȱstørreȱgradȱafȱrepressionȱfraȱmynȬ
dighedersȱside.ȱDetȱharȱikkeȱtidligereȱværetȱtilfældetȱiȱforbindelseȱmedȱelevȬȱogȱstudenȬ
terprotesterȱ –ȱ hellerȱ ikkeȱ nårȱ detȱ harȱ drejetȱ sigȱ omȱ blokaderȱ ogȱ besættelserȱ –ȱ atȱ deȱ erȱ
blevetȱryddetȱafȱpolitietȱpåȱforanledningȱafȱdekaner,ȱrektorerȱellerȱskoleledere.ȱRummetȱ
forȱlegalȱprotestȱerȱdermedȱiȱfærdȱmedȱatȱbliveȱmarkantȱindskrænketȱforȱdeȱungeȱunderȱ
uddannelse.ȱ
ȱ

Bemærkelsesværdigtȱ erȱ detȱogså,ȱ atȱ skoleeleverneȱiȱdeȱsenereȱ årȱ harȱ væretȱstortȱ

setȱ fraværendeȱ somȱ protesterendeȱ gruppe.ȱ Derȱ harȱ væretȱ lokaleȱ protesterȱ modȱ skoleȬ
lukninger,ȱmenȱlandsorganisationenȱDanskeȱSkoleeleverȱ(DSE)ȱharȱikkeȱstøttetȱopȱomȱ
disseȱellerȱorganiseretȱlandsdækkendeȱprotestaktiviteterȱiȱenȱlængereȱårrække.ȱHvorȱenȱ
begivenhedȱsomȱlærerlockoutenȱogȱforringelserneȱafȱlærernesȱforberedelsestidȱiȱforåretȱ
2013ȱ villeȱ haveȱ udløstȱ protesterȱ organiseretȱ afȱ elevorganisationerneȱ iȱ 1970’erneȱ ogȱ
1980’erne,ȱ iȱ lighedȱ medȱ gymnasieelevernesȱ blokaderȱ ogȱ protesterȱ modȱ amtsrådsforȬ
eningenȱ iȱ 1999,ȱ såȱ forholdtȱ DSEȱ sigȱ passivtȱ underȱ konflikten.ȱ ȱ Lokaltȱ demonstreredeȱ
eleverȱmodȱlockouten,ȱmenȱudenȱatȱdeȱfikȱopbakningȱfraȱskoleelevernesȱlandsorganisaȬ
tion,ȱogȱomfangetȱblevȱderforȱogsåȱbeskedent.ȱȱ
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OverordnetȱmåȱmanȱdogȱkonstatereȱnårȱmanȱserȱpåȱomfangetȱafȱdemonstrationsȬ

deltagelserȱ iȱ forbindelseȱ medȱ uddannelsesprotester,ȱ atȱ denȱ omfattendeȱ protestbølgeȱ
blandtȱeleverȱogȱstuderende,ȱderȱkendetegnedeȱperiodenȱefterȱ1999/2001,ȱharȱklingetȱafȱ
sidenȱ2011.ȱDermedȱikkeȱsagt,ȱatȱmanȱikkeȱigenȱkanȱforestilleȱsigȱenȱfornyetȱprotestbølȬ
geȱefterȱetȱparȱårȱmedȱprotestaktiviteterȱpåȱetȱlavereȱniveauȱblandtȱdeȱungeȱunderȱudȬ
dannelse.ȱ

ȱ
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7. Afslutning
Deȱsidsteȱ50ȱårȱiȱDanmarkȱharȱværetȱkendetegnetȱvedȱhyppigeȱogȱomfattendeȱprotestȬ
aktiviteterȱblandtȱungeȱunderȱuddannelse.ȱVedȱatȱfokusereȱpåȱomfangetȱafȱogȱtemaerneȱ
bagȱ énȱ bestemtȱ aktionsformȱ –ȱ demonstrationenȱ –ȱ erȱ detȱ muligtȱ atȱ tegneȱ nogleȱ overȬ
overordnedeȱudviklingstrækȱiȱungesȱkollektiveȱprotestaktiviteterȱogȱsammenligneȱomȬ
fangetȱafȱdisse.ȱȱ
ȱ

Opgørelsenȱafȱomfangetȱafȱdeltagelserȱiȱuddannelsesdemonstrationerȱorganiseretȱ

afȱelevȬȱogȱstudenterbevægelsenȱsidenȱ1960ȱviserȱsåledesȱnogleȱklareȱmønstreȱiȱdeȱunȬ
gesȱprotestadfærdȱiȱDanmark.ȱSetȱoverȱtidȱkanȱmanȱiagttageȱflereȱstørreȱprotestbølgerȱ
blandtȱdeȱunge,ȱafhængigtȱatȱhvorȱskarptȱmanȱvilȱsondreȱmellemȱ1960’ernesȱtidligeȱogȱ
1970’ernesȱ mereȱ omfattendeȱ protestaktiviteterȱ blandtȱ deȱ unge.ȱ Detȱ omfatterȱ periodenȱ
1966Ȭ1971ȱ(ungdomsoprøretȱogȱstudenteroprøret)ȱogȱperiodenȱ1973Ȭ1984ȱogȱsåȱenȱforȬ
nyetȱbølgeȱafȱprotestaktiviteterȱblandtȱdeȱungeȱunderȱuddannelseȱigenȱiȱperiodenȱ2001Ȭ
2010.ȱPerioderneȱmedȱomfattendeȱprotestaktiviteterȱblandtȱungeȱunderȱuddannelse,ȱerȱ
adskiltȱafȱenȱmereȱpolitiskȱpassivȱperiodeȱfraȱ1989Ȭ1998ȱkendetegnetȱvedȱetȱforholdsvisȱ
lavtȱomfangȱafȱdeltagelserȱiȱkollektiveȱprotestaktiviteterȱblandtȱdeȱungeȱunderȱuddanȬ
nelse.ȱ
ȱ

Kortlægningenȱ afȱ deȱ kollektiveȱ uddannelsesprotestersȱ omfangȱ overȱ tidȱ underȬ

streger,ȱatȱdetȱerȱnødvendigtȱmedȱenȱrevurderingȱafȱdenȱbetydning,ȱmanȱofteȱtillæggerȱ
åretȱ1968ȱogȱstudenteroprøret.ȱPeriodenȱ1966Ȭ1971ȱmarkererȱsåledesȱikkeȱetȱklimaksȱforȱ
ungeȱ uddannelsessøgendesȱ deltagelseȱ iȱ kollektiveȱ protestaktiviteterȱ iȱ Danmark.ȱ
TværtimodȱerȱungdomsoprøretȱogȱstudenteroprøretȱblotȱenȱtidligȱfaseȱiȱenȱmereȱomfatȬ
tendeȱogȱlangvarigȱbølgeȱafȱkollektiveȱprotestaktiviteterȱblandtȱungeȱunderȱuddannelȬ
se,ȱ derȱ strækkerȱ sigȱ heltȱ opȱ iȱ 1980’erne,ȱ ogȱ hvorȱ protestdemonstrationerneȱ fraȱ 1973Ȭ
1988ȱerȱlangtȱmereȱomfattendeȱendȱiȱperiodenȱ1966Ȭ1971.ȱ1960’ernesȱogȱ1970’ernesȱproȬ
testbølgeȱblandtȱungeȱvarȱhellerȱikkeȱnogenȱ“unik”ȱfase,ȱtværtimodȱharȱviȱiȱDanmarkȱiȱ
åreneȱefterȱ1999ȱoplevetȱenȱnyȱbølgeȱafȱomfattendeȱkollektiveȱprotestaktiviteterȱblandtȱ
ungeȱunderȱuddannelse.ȱ
ȱ

Nårȱmanȱserȱpåȱomfangetȱafȱdeltagelserȱiȱȱuddannelsesdemonstrationerȱigennemȱ

deȱsidsteȱ50ȱår,ȱsåȱharȱforskelligeȱgrupperȱafȱungeȱunderȱuddannelseȱværetȱdenȱprimæȬ
reȱkraftȱiȱdeȱungesȱprotestaktiviteterȱiȱforskeligeȱperioder.ȱTendensenȱerȱtilsyneladende,ȱ
atȱénȱgruppeȱungeȱunderȱuddannelseȱbegynderȱatȱbenytteȱsigȱafȱkollektiveȱprotestaktiȬ
oner,ȱogȱnårȱdisseȱsåȱharȱhaftȱenȱvisȱsuccesȱmedȱdet,ȱsåȱbrederȱdetȱsigȱtilȱandreȱforstærȬ
ketȱ afȱ “traditionen”ȱ forȱ atȱ organisereȱ fællesȱ protestaktiviteterȱ forȱ alleȱ grupperȱ afȱ udȬ
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dannelsessøgende.ȱ Lærlingeneȱ ogȱ deȱ studerendeȱ varȱ deȱ dominerendeȱ grupperȱ iȱ
1960’erne,ȱskoleeleverneȱiȱsidsteȱhalvdelȱafȱ1970’erneȱogȱgymnasieeleverneȱiȱ1980’erneȱ
ogȱigenȱiȱ2000’erne.ȱStuderendeȱpåȱdeȱvideregåendeȱuddannelserȱbegyndteȱogsåȱiȱsidȬ
steȱ havdelȱ afȱ 2000’erneȱ igenȱ atȱ væreȱ enȱ gruppe,ȱ derȱ forȱ alvorȱ organiseredeȱ kollektiveȱ
protestaktioner,ȱmensȱskoleeleverneȱogȱderesȱlandsorganisationȱefterȱatȱhaveȱværetȱpåȱ
gadenȱ medȱ relativtȱ omfattendeȱ kollektiveȱ protestaktiviteterȱ iȱ 2006ȱ ogȱ 2007ȱ tilsynelaȬ
dendeȱheltȱharȱindstilletȱbrugenȱafȱdisseȱtilȱfordelȱforȱrollenȱsomȱenȱtraditionelȱogȱstadigȱ
mereȱprofessionaliseretȱinteresseorganisation.ȱ
ȱ

DerȱgårȱenȱrødȱtrådȱigennemȱelevȬȱogȱstudenterbevægelsensȱkollektiveȱprotestakȬ

tionerȱigennemȱdeȱfemȱårtier,ȱderȱerȱblevetȱundersøgtȱher.ȱSerȱmanȱpåȱindholdetȱafȱdeȱ
kollektiveȱ protestaktiviteterȱ sidenȱ 1999ȱ liggerȱ deȱ såledesȱ iȱ tydeligȱ forlængelseȱ afȱ deȱ
protester,ȱ manȱ såȱ iȱ periodenȱ fraȱ 1966Ȭ1988.ȱ Forȱ eksempelȱ handledeȱ “Nuȱ erȱ detȱ nok”Ȭ
kampagnenȱ omȱ medbestemmelseȱ ogȱ demokrati,ȱ modstandȱ modȱ forringelserȱ ogȱ nedȬ
skæringerȱ ogȱ sikringȱ afȱ deȱ uddannelsessøgendesȱ levevilkårȱ ogȱ deȱ sammeȱ elementerȱ
indgikȱ iȱ RåstofȬaktionerneȱ ogȱ deȱ øvrigeȱ fællesȱ uddannelsesprotesterȱ fraȱ 2001ȱ tilȱ 2010.ȱ
Aleneȱvalgetȱafȱnavnetȱ“DanmarksȱRåstof”ȱforȱdenȱfællesȱaktivitetsparaplyȱforȱelevȬȱogȱ
studenterorganisationerneȱiȱbådeȱ1988ȱogȱ2002ȱpegerȱtilbageȱtilȱ1960’ernesȱopfattelseȱafȱ
Uddannelseȱsomȱnationensȱvigtigsteȱråstof.ȱEndeligȱharȱderȱiȱdeȱfællesȱprotesterȱigenȬ
nemȱ2000’erneȱfortsatȱliggetȱnogleȱmereȱideelleȱforestillinger,ȱhvorȱuddannelseȱerȱblevetȱ
betragtetȱsomȱenȱretȱogȱetȱgode,ȱalleȱskalȱhaveȱligeȱmulighederȱfor.ȱVisseȱsagerȱtrækkerȱ
ogsåȱtrådeȱlangtȱtilbage.ȱ1980ȇernesȱførsteȱstoreȱgymnasiemobiliseringȱiȱ1983ȱhandledeȱ
omȱmodstandȱmodȱhøjereȱklassekvotienter,ȱdetȱvarȱigenȱiȱ1988ȱetȱvæsentligtȱelementȱogȱ
detȱharȱværetȱdetȱgennemgåendeȱtemaȱforȱdeȱomfattendeȱprotesterȱpåȱgymnasierneȱfraȱ
1999Ȭ2010.ȱ
ȱ

Serȱmanȱpåȱtemaerȱogȱkravȱiȱforbindelseȱmedȱdeȱkollektiveȱprotestaktiviteter,ȱsåȱ

erȱderȱsåledesȱenȱmarkantȱgradȱafȱkontinuitetȱfraȱ1960’erneȱogȱtilȱ2000’erne.ȱDemokratiȬ
seringȱ ogȱ størreȱ lighedȱ gennemȱ bedreȱ socialeȱ forholdȱ forȱ studerendeȱ ogȱ moderniseȬ
ring/kvalitetsforbedringerȱ afȱ uddannelserneȱ erȱ således,ȱ sammenȱ medȱ kampȱ modȱ forȬ
ringelserȱafȱeksisterendeȱforhold,ȱgrundlæggendeȱkravȱforȱdeȱungeȱuansetȱhvilkenȱpeȬ
riodesȱprotestaktiviteterȱviȱserȱpå.ȱȱ
ȱ

Derȱ erȱ imidlertidȱ ogsåȱ væsentligeȱ forskelleȱ påȱ protestaktiviteterneȱ fraȱ 1960’erneȱ

tilȱ1980’erneȱogȱsåȱprotestaktiviteterneȱiȱ2000’erne.ȱȱHvorȱheleȱperiodenȱfraȱ1960’erneȱtilȱ
slutningenȱ afȱ 1980’erneȱ iȱ alleȱ væsentligeȱ aspekterȱ repræsenteredeȱ enȱ stadigȱ størreȱ
myndiggørelseȱogȱundertidenȱfrigørelseȱ afȱungeȱȬȱ politisk,ȱkulturelt,ȱsocialtȱogȱkropsȬ
ligtȱ–ȱsåȱharȱdeȱsidsteȱ20ȱårȱværetȱkendetegnetȱvedȱnærmestȱkonstanteȱforringelser.ȱEnȱ
stadigtȱstærkereȱumyndiggørelseȱafȱdeȱungeȱsåȱatȱsige.ȱDeȱungeȱiȱDanmarkȱharȱsidenȱ
1993ȱ fåetȱ mindreȱ indflydelseȱ påȱ deresȱ uddannelsesinstitutioner,ȱ ungeȱ arbejdsløseȱ ogȱ
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kontanthjælpsmodtagereȱ fårȱ iȱ dagȱ væsentligtȱ lavereȱ ydelserȱ endȱ andreȱ borgere,ȱ udȬ
dannelsesstøttenȱ erȱ blevetȱ forringetȱ gentagneȱ gange,ȱ mødepligtsbestemmelserneȱ erȱ
regelmæssigtȱ blevetȱ strammetȱ osv.ȱ Samtidigȱ erȱ deȱ ungeȱ iȱ stigendeȱ gradȱ underlagtȱ etȱ
konkurrencestatsligtȱ disciplineringsregime,ȱ hvorȱ deȱ hurtigereȱ skalȱ specialisereȱ sigȱ tilȱ
restenȱafȱlivet,ȱstarteȱtidligereȱpåȱderesȱuddannelserȱogȱkommeȱendnuȱhurtigereȱigenȬ
nemȱ disse,ȱ altȱ imensȱ formuefordelingenȱ påȱ tværsȱ afȱ generationerneȱ aldrigȱ harȱ væretȱ
mereȱskævȱiȱDanmark.ȱ
ȱ

Deȱ nyeȱ elevȬȱ ogȱ studenterorganisationerȱ opstodȱ påȱ baggrundȱ afȱ enȱ omfattendeȱ

ogȱ hurtigȱ udbygningȱ afȱ heleȱ uddannelsessystemet,ȱ derȱ indebarȱ atȱ mangeȱ flereȱ ungeȱ
tilbragteȱ mangeȱ flereȱ årȱ indenȱ forȱ rammerneȱ afȱ uddannelsesinstitutionerne,ȱ ogȱ somȱ
åbnedeȱ gymnasierneȱ ogȱ universiteterneȱ forȱ heltȱ nyeȱ grupperȱ afȱ unge.ȱ 1960’ernesȱ nyeȱ
uddannelsesprotesterȱopstodȱsåledesȱiȱforlængelseȱafȱetȱpolitiskȱpresȱforȱmoderniseringȱ
afȱ heleȱ uddannelsessektoren.ȱ Ideologiskȱ låȱ deȱ medȱ insisterenȱ påȱ lighedsskabendeȬȱ ogȱ
demokratiseringsȬtiltagȱindenforȱuddannelsesområdetȱtætȱopȱafȱopfattelsenȱhosȱsocialȬ
demokratiskeȱpolitikereȱogȱembedsmænd,ȱderȱhavdeȱpressetȱpåȱforȱdisseȱmålsætningerȱ
sidenȱ krigen.ȱ Dertilȱ komȱ enȱ traditionȱ forȱ korporativȱ inddragelseȱ afȱ interessegruppersȱ
organisationerȱiȱdenȱformelleȱudviklingȱafȱuddannelsesplanlægningen,ȱderȱgavȱenȱrelaȬ
tivȱ åbenhedȱ indenforȱ deleȱ afȱ statsapparatetȱ overforȱ protestaktiviteterne.ȱ UngdomsopȬ
røretȱ indenforȱ uddannelsesområdetȱ 1966Ȭ1971ȱ varȱ såledesȱ etȱ oprørȱ iȱ taktȱ medȱ tiden,ȱ
hvilketȱkanȱforklareȱdeȱretȱomfattendeȱændringerȱindenforȱgymnasierneȱogȱuniversiteȬ
terneȱefterȱnogleȱegentligȱretȱbegrænsedeȱprotester.ȱDenȱpolitiskeȱopportunitetsstrukturȱ
indenȱforȱuddannelsespolitikkenȱvarȱsåledesȱfremmendeȱforȱudviklingenȱafȱprotestbeȬ
vægelserȱblandtȱelever,ȱstuderendeȱogȱlærlinge.ȱ
ȱ

Iȱ1960ȇerneȱvarȱmedbestemmelseȱdetȱcentraleȱmobiliseringstemaȱforȱelevȬȱogȱstuȬ

denterbevægelsensȱaktioner.ȱDetȱgjaldtȱlokaltȱiȱformȱafȱanerkendelseȱafȱelevrådȱogȱreȬ
præsentationȱiȱinstitutionernesȱledelse,ȱmenȱogsåȱvedȱatȱmanȱlandsdækkendeȱkrævedeȱ
atȱ bliveȱ inddragetȱ iȱ denȱ statsligeȱ uddannelsesplanlægning.ȱ Indflydelseȱ påȱ uddannelȬ
sesplanlægningenȱogȱlokalȱmedbestemmelseȱerȱ aldrigȱophørtȱmedȱatȱværeȱ etȱkravȱ fraȱ
elevbevægelsen.ȱ Tværtimodȱ erȱ detȱ blevetȱ rejstȱ iȱ forbindelseȱ medȱ nærȱ sagtȱ samtligeȱ
elevȬȱogȱstudenterprotesterȱigennemȱdeȱsidsteȱ40ȱår,ȱselvomȱandreȱsagerȱharȱværetȱdeȱ
udløsendeȱ faktorer:ȱ Skærpedeȱ mødepligsbestemmelser,ȱ klassekvotienter,ȱ nedskærinȬ
gerȱosv.ȱȱ
ȱ

1970’ernesȱ protesterȱ fulgteȱ toȱ hovedveje.ȱ Universiteternesȱ studenterbevægelseȱ

udvikledeȱ sigȱ iȱ enȱ nymarxistiskȱ retningȱ medȱ fokusȱ påȱ forskelligeȱ formerȱ forȱ fagkritikȱ
ellerȱ videnskabȱ iȱ arbejderklassensȱ interesser,ȱ mensȱ organisationerneȱ forȱ skoleelever,ȱ
gymnasie/HFȬelever,ȱ lærerstuderendeȱ ogȱ pædagogstuderendeȱ samletȱ iȱ DUSȱ fortsatteȱ
1960’ernesȱkravȱomȱvelfærdsstatsligeȱreformer.ȱCentraltȱforȱdeȱfællesȱuddannelsesproȬ
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testerȱ iȱ 1970’erneȱ stodȱ kravetȱ omȱ tiltagȱ derȱ skulleȱ modvirkeȱ denȱ socialeȱ skævdelingȱ iȱ
uddannelsessystemet.ȱ Førstȱ iȱ formȱ afȱ kravȱ omȱ bedreȱ uddannelsesstøtteȱ ogȱ sidenȱ varȱ
spørgsmåletȱomȱlighedȱetȱ afȱhovedargumenterneȱmodȱnedskæringerȱpåȱuddannelsesȬ
området.ȱPolitiskȱlåȱdetteȱiȱforlængelseȱ afȱisærȱsocialdemokratietsȱerklæredeȱideologiȬ
skeȱmål,ȱmenȱvarȱiȱmodsætningȱtilȱdenȱsocialdemokratiskeȱkrisepolitik,ȱderȱførstȱsatteȱ
reformtempoetȱnedȱogȱsidenȱheltȱiȱstå.ȱDerȱblevȱaltsåȱstørreȱkonfliktȱmellemȱuddannelȬ
sesorganisationerȱogȱstatsapparatet.ȱȱ
ȱ

Omvendtȱ varȱ elevȬȱ ogȱ studenterorganisationerneȱ dogȱ fortsatȱ inddragetȱ iȱ denȱ

formelleȱstatsligeȱuddannelsesplanlægningȱigennemȱDetȱCentraleȱUddannelsesrådȱosv.ȱ
Sammenȱmedȱandreȱinteresseorganisationer.ȱDetteȱophørteȱmedȱ1980’ernesȱborgerligeȱ
regeringer,ȱhvorȱuddannelsespolitikkenȱiȱstigendeȱgradȱblevȱformuleretȱudenomȱelevȬȱ
ogȱstudenterorganisationerneȱsåvelȱsomȱlærerorganisationerne.ȱDenneȱmådeȱatȱbedriveȱ
politikȱ fortsatteȱ medȱ deȱ socialdemokratiskeȱ regeringerȱ iȱ 1990’erneȱ ogȱ deȱ borgerligeȱ
regeringerȱiȱ2000’erne.ȱȱ
ȱ

Denȱpolitiskeȱopportunitetsstrukturȱblevȱsåledesȱforandretȱgrundlæggendeȱindenȱ

forȱuddannelsespolitikkenȱiȱ1980’erne,ȱhvorȱdetȱpolitiskeȱsystemȱblevȱlangtȱmereȱlukketȱ
overforȱprotestgrupper,ȱsomȱfremȱforȱforhandlingerȱblevȱmødtȱmedȱmarginaliseringȱogȱ
undertidenȱforsøgȱpåȱrepression.ȱIȱdeȱsenesteȱårȱerȱdenneȱtendensȱsåȱblevetȱyderligereȱ
skærpet,ȱ illustreretȱ vedȱ hvordanȱ ledelsenȱ påȱ Aarhusȱ Universitetȱ gentagneȱ gangeȱ harȱ
satȱpolitietȱindȱoverforȱinstitutionensȱegneȱstuderende,ȱnårȱdeȱharȱaktioneretȱpåȱuniverȬ
sitetetsȱ egetȱ område.ȱ Deȱ kollektiveȱ protestaktiviteterȱ iȱ 2000’erneȱ harȱ såledesȱ udspilletȱ
sigȱ indenforȱ enȱ andenȱ magtudøvelsesformȱ iȱ uddannelsespolitikken,ȱ derȱ giverȱ mindreȱ
mulighedȱforȱindflydelse.ȱȱ
ȱ

SamtidigȱharȱdeȱuddannelsessøgendesȱsocialeȱbaggrundȱogȱopvækstvilkårȱforanȬ

dretȱsigȱmarkant.ȱFraȱ1960ȱtilȱ1980ȱstegȱantalletȱafȱungeȱiȱgymnasietȱogȱpåȱvideregåendeȱ
uddannelserȱenormt.ȱAndelenȱafȱungeȱ påȱ enȱungdomsårgangȱderȱ havdeȱstudenterekȬ
samenȱellerȱlignendeȱblevȱnæstenȱ8Ȭdobletȱiȱperioden,ȱogȱ1970ȇerneȱvarȱnokȱdenȱperiodeȱ
iȱ Danmarkshistorien,ȱ hvorȱ derȱ varȱ flestȱ førstegenerationsȱ studenter,ȱ samtidigȱ medȱ atȱ
denȱøkonomiskeȱkriseȱprægedeȱsamfundet.ȱAltȱdetteȱkunneȱ pegeȱiȱretningȱafȱstruktuȬ
relleȱ forklaringerȱ påȱ ungesȱ protestadfærdȱ iȱ perioden,ȱ hvorȱ enȱ drastiskȱ åbningȱ afȱ udȬ
dannelsessystemetȱforȱnyeȱgrupperȱfraȱenȱuddannelsesfremmedȱbaggrundȱkombineretȱ
medȱenȱperiodeȱmedȱøkonomiskȱkrise,ȱderȱisærȱramteȱdeȱunge,ȱogȱudbredtȱuroȱpåȱarȬ
bejdsmarkedetȱ skaberȱ klangbundȱ forȱ ungesȱ organiseringȱ afȱ ogȱ deltagelseȱ iȱ kollektiveȱ
protestaktiviteter.ȱȱ
ȱ

Forklaringenȱerȱenkelȱogȱgiverȱintuitivtȱmening,ȱmenȱsetȱiȱlysetȱafȱprotestbølgenȱiȱ

2000’erneȱerȱdenȱtydeligvisȱikkeȱdækkende.ȱ1970ȇernesȱstoreȱungdomsårgange,ȱderȱblevȱ
plagetȱafȱlavȱstudiestøtteȱellerȱmanglendeȱpraktikpladser,ȱblevȱsåledesȱiȱ1990’erneȱafløstȱ
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ȱ

afȱsmåȱårgange,ȱsomȱvoksedeȱopȱmedȱetȱnæstenȱuafbrudtȱøkonomiskȱopsving,ȱogȱdenȱ
eksplosiveȱ stigningȱ iȱ tilgangenȱ tilȱ deȱ gymnasialeȱ ungdomsuddannelserȱ fraȱ uddannelȬ
sesfremmedeȱ miljøerȱ varȱ slut.ȱ Ikkeȱ destoȱ mindreȱ eksploderedeȱ uddannelsesområdetȱ
pånyȱ iȱ protestaktiviteterȱ iȱ 2000’erneȱ længeȱ førendȱ finanskrisenȱ påȱ nyȱ udløsteȱ økonoȬ
miskȱ krise.ȱ Hvorȱ derȱ varȱ etȱ tydeligtȱ sammenfaldȱ mellemȱ uroȱ påȱ arbejdsmarkedetȱ ogȱ
uroȱblandtȱdeȱuddannelsessøgendeȱiȱ1970’erne,ȱvarȱdetȱsammeȱikkeȱtilfældetȱdaȱdeȱunȬ
geȱ iȱ 2000’erneȱ påȱ nyȱ begyndteȱ atȱ protestere.ȱ Tværtimodȱ varȱ detȱ snarereȱ elevȬȱ ogȱ stuȬ
denterorganisationernesȱomfattendeȱogȱregelmæssigtȱtilbagevendendeȱprotestaktiviteȬ
terȱigennemȱflereȱår,ȱsomȱiȱ2006ȱomsiderȱfikȱdenȱvoksneȱfagbevægelseȱtilȱatȱvågneȱopȱ
forȱogsåȱatȱmanifestereȱsigȱpåȱgådenȱiȱkollektiveȱprotestaktioner.ȱElevȬȱogȱstudenterorȬ
ganisationernesȱnøglerolleȱiȱdeȱfællesȱvelfærdsprotesterȱ2006Ȭ2009ȱblevȱunderstregetȱaf,ȱ
atȱLOȱogȱdenȱetableredeȱfagbevægelseȱforȱførsteȱgangȱmåtteȱacceptereȱrepræsenterȱforȱ
deȱungeȱunderȱuddannelseȱsomȱhovedtalereȱvedȱfællesȱprotesterȱforanȱChristiansborg.ȱ
Megetȱ forskelligartedeȱ betingelserȱ kanȱ altsåȱ tydeligvisȱ danneȱ bagtæppeȱ forȱ kollektiveȱ
protestaktiviteterȱblandtȱunge.ȱEnȱafgørendeȱfaktorȱharȱimidlertidȱiȱheleȱperiodenȱværetȱ
gradenȱogȱkarakterenȱafȱorganisationȱblandtȱdeȱungeȱunderȱuddannelse.ȱȱ
ȱ

Igennemȱdeȱsidsteȱ 50ȱ årȱharȱ elevȬȱogȱstudenterorganisationerȱ bevægetȱ sigȱfraȱatȱ

væreȱ traditionelleȱ interesseorganisationerȱ iȱmidtenȱ afȱ 1960’erneȱmedȱfokusȱpåȱatȱsøgeȱ
indflydelseȱ gennemȱ møderȱ medȱ relevanteȱ politikereȱ tilȱ iȱ 1970’erneȱ iȱ højereȱ gradȱ atȱ
mindeȱomȱdefinitionenȱpåȱenȱsocialȱbevægelseȱmedȱlangtȱstørreȱvægtȱpåȱmobiliseringȱ
ogȱkollektiveȱprotestaktioner,ȱforȱigenȱiȱ1990’erneȱigenȱatȱglideȱtilbageȱiȱrollenȱsomȱtraȬ
ditionelleȱ interesseorganisationer,ȱ hvorefterȱ flereȱ afȱ organisationerneȱ –ȱ førstȱ ogȱ fremȬ
mestȱ gymnasieelevernesȱ DGSȱ –ȱ igenȱ iȱ 2000’erneȱ fårȱ karakterȱ afȱ enȱ socialȱ bevægelse.ȱ
ElevȬȱogȱstudenterorganisationerneȱharȱdermedȱenȱforholdsvisȱdynamiskȱkarakter.ȱHerȱ
falderȱ gymnasieelevernesȱ organisationȱ DGSȱ såȱ særligtȱ iȱ øjnene,ȱ somȱ bådeȱ denȱ mestȱ
“krigeriske”ȱorganisationȱogȱsamtidigȱden,ȱderȱtrodsȱkonstantȱudskiftningȱafȱbevægelȬ
sensȱaktivisterȱharȱudvistȱstørstȱkontinuitetȱiȱsinȱorganisationȱogȱsineȱaktiviteterȱfremȱtilȱ
iȱ dag.ȱ Modsatȱ eksempelvisȱ eleverneȱ vedȱ handelsskolerȱ ogȱ handelsgymnasier,ȱ der,ȱ påȱ
trodsȱafȱatȱderesȱalderȱogȱuddannelsesforholdȱpåȱalleȱmåderȱvarȱsammenligneligeȱmedȱ
eleverneȱiȱdeȱalmeneȱgymnasier,ȱførstȱefterȱårtusindskiftetȱforȱalvorȱbegyndteȱatȱbenytteȱ
sigȱafȱkollektiveȱprotestaktioner.ȱ
ȱ

Detȱ understøtterȱ velkendteȱ grundteserȱ indenȱ forȱ ressourcemobiliseringsteorien,ȱ

derȱ pegerȱ på,ȱ atȱ eksistensenȱ afȱ socialeȱ konflikterȱ iȱ samfundetȱ måȱ sesȱ enȱ nødvendig,ȱ
menȱ ikkeȱ tilstrækkeligȱ betingelserȱ forȱ atȱ derȱ opstårȱ socialeȱ bevægelser.ȱ Hverkenȱ enȱ
samfundsgruppesȱ utilfredshedȱ ellerȱ mangelsituationȱ ellerȱ gruppensȱ fællesȱ interesserȱ
førerȱ såledesȱ iȱ sigȱ selvȱ tilȱ politiskȱ handlenȱ iȱ formȱ afȱ f.eks.ȱ protestaktioner.ȱ Kollektiveȱ
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aktionerȱ forekommerȱ kunȱ iȱ denȱ udstrækningȱ deȱ utilfredseȱ erȱ organiserede,ȱ ogȱ erȱ iȱ
standȱtilȱatȱmobilisereȱressourcerȱafȱdenȱeneȱellerȱandenȱart.36ȱ
ȱ

Nårȱderȱerȱlandsdækkendeȱ elevȬȱogȱstudenterorganisationerȱiȱDanmark,ȱderȱakȬ

tivtȱ søgerȱ detȱ ogȱ erȱ iȱ standȱ tilȱ atȱ samleȱ lokalȱ utilfredshedȱ iȱ landsdækkendeȱ kollektiveȱ
protestaktiviteterȱ Ȭȱ ogȱ efterfølgendeȱ opsamleȱ deȱ kollektiveȱ erfaringerȱ fraȱ disseȱ forȱ atȱ
læggeȱdemȱtilȱgrundȱforȱefterfølgendeȱaktiviteterȱblandtȱnyeȱgenerationerȱafȱungeȱogȱpåȱ
denȱ mådeȱ udvikleȱ enȱ egentligȱ protestkulturȱ blandtȱ ungeȱ Ȭȱ såȱ erȱ det,ȱ atȱ utilfredshedȱ
blandtȱungeȱunderȱuddannelseȱoverȱkonkreteȱforholdȱudviklerȱsigȱtilȱflerårigeȱprotestȬ
bølger.ȱDerȱerȱpåȱbaggrundȱafȱdeȱsidsteȱ50ȱårsȱudviklingenȱingenȱgrundȱtilȱatȱantage,ȱatȱ
derȱikkeȱogsåȱventerȱnyeȱflerårigeȱprotestbølgerȱiȱfremtiden.ȱȱ
ȱ
ȱ

ȱ
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FLOȱ–ȱFolkeskoleelevernesȱLandsorganisationȱ
GLȱ–ȱGymnasieskolernesȱLærerforeningȱ
GLOȱ–ȱGymnasieelevernesȱLandsorganisationȱ
KFEȱ–ȱKøbenhavnsȱFælleselevrådȱ
KGȱ–ȱKonservativeȱGymnasiasterȱ
KUȱ–ȱKonservativȱUngdomȱ
LAKȱ–ȱLandssammenslutningenȱafȱKursusstuderendeȱ
LHȱ–ȱLandssammenslutningenȱafȱHandelsskoleeleverȱ
LLȱȬȱLærerstuderendesȱLandskredsȱ(efterȱ1991)ȱ
LLȱ–ȱLærerstuderendesȱLandsrådȱ(indtilȱ1991)ȱ
LLOȱȬȱLærlingenesȱogȱUngarbejdernesȱLandsorganisationȱ
LOEȱ–ȱLandsorganisationenȱafȱEleverȱ
PLȱ–ȱPædagogstuderendesȱLandsrådȱ
PLSȱ –ȱ Pædagogstuderendesȱ Landssammenslutningȱ (dannetȱ iȱ 1992ȱ somȱ enȱ sammenȬ
slutningȱafȱPLȱogȱSPL)ȱ
SFUȱ–ȱSocialistiskȱFolkepartisȱUngdomȱ
SPLȱ–ȱSocialpædagogstuderendesȱLandsorganisationȱ
VSUȱ–ȱVenstresocialisternesȱUngdomȱ
VUȱ–ȱVenstresȱUngdomȱ
ȱ
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