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10.000 gik på gaden i Aarhus 
mod ‘sindssyge besparelser’
AARHUS. Man skal 
investere i uddannelse i 
stedet for at spare på det. 
Det var et af de markante 
budskaber ved gårsdagens 
kæmpe-demonstration.

»I er hver især et bevis på, hvor 
sindssyge de her besparelser 
er.«

Sådan lød beskeden til de 
10.000 utilfredse studerende, 
der var mødt op til demonstra-
tion i Aarhus torsdag efter-
middag mod milliardned-
skæringer på uddannelses-
området.

Beskeden kom fra for-
manden i Danske Gymnasie-

elevers Sammenslutning i 
Nordjylland, Anne Sofie Tran-
berg, der var den første til at 

tale for de mange demon-
stranter, der havde fyldt 

Rådhuspladsen til randen.
»Politikerne er lige nu i 

gang med at tage et kviklån. 
Det kan godt være, at det gi-
ver penge nu her, men det bli-

ver meget dyrt i den lange 
ende. Invester dog i fremtiden 
i stedet for,« lød hendes bud-
skab fra den studentervogn, 
der var hentet ind som scene i 
dagens anledning.

Den fulgte med de studeren-
de rundt, da de efter talen gik i 
en flere hundrede meter lang 
række ned til Mølleparken og 

siden videre til Store Torv, hvor 
dagen blev rundet af med rap, 
konfetti og fælleshop.

Formand i Studenterrådet 
ved Aarhus Universitet Sune 
Koch Rønnow nåede også at 
komme på scenen for at holde 
tale, og bagefter kunne han 
fortælle, hvorfor det er vigtigt 
med en demonstration.

»Det viser, hvor mange men-
nesker det her går ud over, når 
vi både kan samle så mange i 
Aarhus og København, og det 
viser, at man skal gide investe-
re i uddannelse.«

Hans ønskescenarie er, at 
man med demonstrationen har 
vist, at der i stedet er brug for 
penge på uddannelsesområ-
det.

»Jeg håber, at det vil give fle-
re penge, eller i hvert fald at 
nedskæringerne bliver væsent-
ligt mindre,« siger han. 
NICOLAI.SKOVGAARD@MX.DK

Omkring 10.000 studerende demonstrede i går i Aarhus mod regeringens spareplaner. RUNE PEDERSEN/POLFOTO

I anledning af gårsdagens de-
monstration spurgte vi vores 
Snapchat-brugere, hvad de syn-
tes om regeringens spareplan.

Budskabet var klart – og kreativt
AARHUS. Der var bannere over 
det hele, da 10.000 studerende 
i går var på gaden i Aarhus for 
at demonstrere mod nedskæ-
ringer på uddannelsesområ-
det. Flere havde været kreative 
med deres budskaber, så der 
var blandt andet referencer til 
Kim Kardashians numse og 
’Tilbage til fremtiden’-filmene.

Fra Grenå Gymnasium kom 
man sågar med en, hvor der 
stod: ‘Vi behøver ikke sex – 
Regeringen knepper os allere-
de’.

Hos SF’s ungdom valgte 
man at gå med budskabet 
om, at nedskæringerne er li-
gesom at tisse i bukserne for 
at holde varmen. Det hand-

ler selvfølgelig om, at det hur-

tigt bliver koldt igen, men ban-
neret krævede alligevel en for-
klaring.

»Vi prøver at fortælle, at det 

måske er rigtigt nok, at det gi-
ver penge nu og her, hvis man 
skærer i uddannelserne, men 
på lang sigt gør det ikke. Der 

går det til gengæld ud over vo-
res konkurrenceevne,« siger 
Gitte Velling fra SFU Aarhus. 
NSS@MX.DK

Grenå Gymnasiums bud på et demo-banner. NSS SF’s ungdoms bud på et demo-banner. NSS

Derfor vil regeringen spare 
Sådan ser regeringens planer om 
besparelser ud: 
• I forbindelse med det såkaldte 
omprioriteringsbidrag vil uddan-
nelsesområdet over de næste fire 
år få skåret to procent årligt af si-
ne bevillinger fra staten. 

• Besparelserne skal ifølge rege-
ringen ses i lyset af, at der de se-
neste 10 år er sket en eksplosiv 
stigning i udgifterne til uddannel-
sessektoren, mens de fleste øvri-
ge sektorer har måttet spare. 
KILDE:  UDDANNELSESMINISTERIET. 
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