
Lockouttale på Tapeten, torsdag den 4. april 

 
 
Kære kolleger, fortørnede lockoutede, energiske medkombattanter - medlemmer af Dan-
marks Lærerforening! 
 
Det her er helt vildt! Meget kan siges om regeringen og KL, men de får os i hvert fald til at 
stå sammen! Mage til engagement, aktivitetsniveau og kampgejst skal man da lede længe 
efter. Jeg bliver simpelthen mere og mere stolt over at være lærer for hver eneste dag, den 
her konflikt står på. Tænk, hvis jeres fantastiske engagement blev brugt derude, hvor det 
først og fremmest hører hjemme; i klasselokalerne sammen med eleverne.  
 
Kredshuset er nu omdannet til kampagnekontor. Jeg synes, vi almindeligvis plejer at have 
rigeligt at tage os til, men den her situation topper alt, hvad vi tidligere har prøvet. Og der-
for er det også så forrygende og overvældende at opleve, at I er fuldstændig selvkørende 
og det oven i købet i et overgear af en anden verden. Ret beset er vi nu alle forvandlet til 
aktivister, som investerer al energi i at nå ud med vores budskaber. Små 70.000 lockoutede 
lærere udgør immervæk lidt af en kampagnemaskine. Og nu er det jo også sådan, at vi ikke 
er hvem som helst. Vi er lærere, og vi har faktisk helt særlige evner ud i den kunst at koor-
dinere, organisere, distribuere, kreere og fabrikere alt ud af absolut ingenting. Vi er vant til 
at tænke ud af boksen, opfinde den dybe tallerken og skabe en meningsfuld hverdag for 
elever trods rammer, som jeg tror, de færreste privatansatte ville finde sig i. Tænk, hvis vi 
havde en arbejdsgiver, som anerkendte det!  
 
Jeg faldt over et indlæg på folkeskolen.dk fra én, som ikke er lærer, men arbejder som se-
kretær og webmaster i Roskilde Lærerforening. Hun skrev tirsdag følgende: I dag var så 
første dag i lockouten. Jeg må indrømme, at jeg er pavestolt af at arbejde, hvor jeg gør. At 
mærke den stemning og se glimtet i lærernes øjne, mærke og høre jeres kampgejst og se 
samt følge det hele på så tæt hold. Det er fandeme verdens bedste arbejdsplads, også i 
pressede situationer, ja undskyld mit sprog! Godt nok har mine arbejdsopgaver ændret sig, 
lidt, måske meget - men det er super spændende, selvom det er hårdt og trækker tænder 
ud. Jeg er godt træt og brugt, når jeg kommer hjem, men jeg er stolt og glæder mig samti-
dig over at skulle på arbejde igen i morgen i Roskilde, støtte op og hjælpe vores medlem-
mer, tillidsrepræsentanter, aktivitetsgrupper og kontaktpersoner - dufte til blandingen af 
kaffe og maling til bannere. 
 
Vi har altså noget, som man ikke kan finde ret mange andre steder, om overhovedet. Må-
ske dette udefinerbare noget er dét, som omverdenen er ude efter at gøre op med. Vi må 
ikke have noget særligt, som andre ikke har. Vi skal indordne os, normaliseres og stå ret for 
vores arbejdsgiver!    
 
Det er helt tydeligt, at politisk-administrative kræfter i øjeblikket, under dække af begreber 
som globalisering, konkurrenceevne, krise og budgetbegrænsninger, er ved at etablere en 
ny autoritær og teknokratisk skole. Lærernes metodefrihed er et begreb, som disse nye 



teknokratiske ledertyper efterhånden ikke kender eller accepterer. Vi er ved at glemme 
vores identitet, vores hjerteblod – nemlig at demokratisk og ligeværdig deltagelse er mere 
effektivt end standardiserede, centralt styrede krav og diktater.  Og vi er ved at glemme, at 
vi ikke alene holder skole for samfundets og erhvervslivets skyld, men også for den enkel-
tes og for livets, skønhedens og kærlighedens skyld, som en vis lærer i filmen Døde Poeters 
klub vist udtrykte det. Men Danmark skal åbenbart underlægges ét fælles læringssyn, én 
slags undervisning, én slags læring - ét børnesyn! For så får vi ét rationelt system, som er 
effektivt, kvalitetssikret, strømlinet, dokumenterbart, skudsikkert, entydigt, velstrukture-
ret, velorkestreret og ikke mindst helt igennem økonomisk rentabelt.  
Men hold op, hvor er der nogle magthavere, som i øjeblikket har glemt, hvor heldige vi er, 
at lærerne i Danmark er uddannet til at tage et selvstændigt ansvar og foretage selvstæn-
dige, fagligt pædagogiske vurderinger – uafladeligt, hvert eneste minut. Lad os ikke sætte 
denne kvalitet over styr ved at indføre en systemfunktionalistisk skolemodel med mindel-
ser fra gamle dages industri og en anonym, teknokratisk såkaldt undervisningsekspert af en 
lærer. Skolen skal være så meget andet end rationale, faglighed og målbar effekt.  
 
Ligesom vi, var resten af de lockoutede lærere samlet til stormøder rundt omkring i det 
ganske land i tirsdags. I København var 2500 lærerne samlet i Valbyhallen, og herfra kom 
der en resolution, som blandt andet indeholdt følgende tekst:   
Det er med stor fortørnelse, vi konstaterer, at truslen om lockout nu er blevet ført ud i livet. 
Der har ikke på noget tidspunkt været tale om reelle forhandlinger mellem KL og Lærernes 
Centralorganisation. Hele forløbet har været nøje tilrettelagt efter en drejebog skrevet i 
fællesskab mellem Finansministeriet, nøglepersoner i regeringen og KL koordineret med 
Børne- og Undervisningsministeriet. Det lover skidt for en kommende folkeskolereform. 
Hvis I tror, at dette forløb skaber engagerede medarbejdere, så er det en helt forkert dreje-
bog, der er fulgt. For hver dag lockouten varer, øges bitterheden og mistilliden blandt un-
dervisere. 
 
Og fremtiden er for nuværende ubehagelig usikker. Jeg har nogen gange over for mig selv 
sammenlignet den følelse, jeg går med i øjeblikket, med den jeg havde, da World Trade 
Center blev angrebet i 2001. Det er den her ubestemmelige følelse af, at noget grundlæg-
gende ved ens verdensbillede rystes. Lockouten er en ting, og den tager vi for, hvad den nu 
er. Men langtidsperspektivet er, hvad vi har mest grund til at frygte. Og det har vi alle 
sammen en forbandet forpligtelse til at råbe op om. Vi vil ikke det angelsaksiske, menne-
skefjendtlige skolesystem, og vi vil ikke ensrettes, industrialiseres, privatiseres eller under-
lægges alkens andre forfærdelige termer. Vi vil undervise eleverne i en skole, hvor demo-
krati, selvstændighed, tolerance, forskellighed, anstændighed, medmenneskelighed og so-
lidaritet er hjørnesten. Det er der i øjeblikket nogen, som ønsker at tage fra os!  Og det 
værste er efterhånden, at vi ikke længere kan tro på, at regeringen og KL vil os det bedste. 
Tilliden lider mere end nogensinde før, og politikerleden er allestedsnærværende. Og uden 
tillid og retfærdighed har vi ingenting! 
 
Allerhelst vil vi undervise og ikke konflikte! Men det kan vi jo desværre ikke selv bestemme 
i øjeblikket. Regeringen og KL har truffet et valg og bakket det op af en historisk underlødig 
retorik. Hvordan man kan finde på at fremstille sine medarbejdere på den måde, er mig 



ubegribeligt. Men når nu det skal være, så gælder det om, at vi har det sjovt, så længe det 
står på, og det må man da sige, vi har! Derfor: Kære lærere på Egebjergskolen, Grantofte-
skolen, Højagerskolen, Hedegårdsskolen, Lundebjergskolen, Måløv Skole, Rosenlundsko-
len, Rugvængets Skole, Østerhøjskolen, samt specialskolerne Kasperskolerne, UUC Magle-
mosen, Ordblindeinstituttet, Unge2-projektet og ikke mindst alle vores kære, men desvær-
re også ofte oversete kolleger i C-BUR – vi er i kamp, vi er underlegne og alt ser dystert ud, 
men vi forstår så sandelig at gøre det til en fest. Det er helt igennem utroligt, og I skal alle 
have den største tak og anerkendelse med på vejen. Når vores arbejdsgiver åbenbart ikke 
kan få øje på læreres fortræffeligheder, så vil jeg sørge for at bemærke det, så ingen kan 
være i tvivl. I gør det på alle måder forrygende! Og vi skal kæmpe, hvad vi kan for at kom-
me ordentligt tilbage til verdens vigtigste arbejde. 
 
Vi er lærere, vi er dygtige og vi er helt uundværlige for det danske samfund.  
 
Kun sammen kan vi gøre en forskel - fortsat rigtig god kamp! 
 
 
 


