
Så kalder friheden!

VUC-studenterne sprang ud i friheden
Direktør hyldede friheden ved den festlige translokation
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Lidt tidligere end gymnasierne holdt Vestegnens HF & VUC translokation for sine studenter, og det 
skete blandt andet med en hyldest til friheden.

"Mere frihed, mere nu! Dette er den sidste linje i en af syrerockbandet Spids Nøgenhats sange, der 
hedder Mere lys. Og det må være sådan mange af jer har det lige nu. Mere frihed – mere nu!", 
sagde direktør Tue Sanderhage i sin tale, og han fortsatte:

"Hvad er frihed egentlig for noget? Frihed er lige i dag at I ikke længere skal gå i skole her, at I er 
færdige. Men frihed er jo ikke at man er uafhængig af alt, at man ikke behøver at lave noget som 
helst. Hvis man intet laver, bliver man ikke fri; man bliver bundet af sin dovenskab, man bliver 
fanget på forsørgelse, og man får indskrænket sine muligheder. For hvis I også efter sommerferien 
bare vil have den slags frihed der betyder, at I ikke går videre i uddannelsessystemet, så ender I 
uden frihed."

Tue Sanderhage slog fast, at for ham hænger frihed sammen med forbundethed:

"Jeg har frihed fordi jeg har et arbejde, jeg har frihed fordi jeg har en uddannelse, jeg har frihed 
fordi jeg har venner og familie. Så frihed er noget andet end at være uden forpligtelser, uden 
relationer. Min familie, mine venner, min uddannelse og mit arbejde giver mig frihed. Økonomisk 
frihed, frihed til at vælge hvem jeg vil være sammen med, frihed til at leve det liv jeg gerne vil, 
frihed til at være hvem jeg ønsker at være. Så mere frihed – det kommer af at være mere forbundet 
med andre!"

Men her og nu er der naturligvis tale om en frihedsfølelse, konstaterede direktøren:

"Men NU - nu er det tid at slippe for os, for alle jeres gode lærere, for jeres engagerede 
studievejledere, for jeres dygtige administrative venner på uddannelseskontoret, i receptionen, 
bygningsfolkene. Alle kommer de hver dag på arbejde, for at hjælpe jer med at få en uddannelse 
der giver jer mere frihed. Skal vi ikke lige klappe ad dem. Uden dem blev det ærligt talt ikke det 
samme", sagde Tue Sanderhage, og fortsatte:

"Jeg vil også bede jer om at se jer omkring på alle jeres medkursister. Uden dem ville I heller ikke 
sidde her i dag. Men dem skal I ikke klappe af. Dem skal I give et klap på skulderen som tak for at 
de var en del af jeres uddannelse. Klap hinanden på skulderen. Og til sidst skal I se lidt på jer selv 
og så skal I give jer selv et klap på skulderen – gør det nu. Og så skal I klappe af jer selv for den 
indsats I har gjort for at side her i dag."

Og så var det ellers afsted med studentervognene - og ud i friheden.

HVIS DU SYNES OM VORES ARTIKLER, SÅ KLIK PÅ DETTE LINK OG BLIV VEN MED ALBERTSLUND 
POSTEN PÅ FACEBOOK
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