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  Lærere uden grænser 
Danske lærere har medansvar for alle verdens børn 
Antallet af udviklingsprojekter og nye tiltag for 
at sikre skolegang for verdens børn fra frivillige, 
NGO’er og verdenssamfundet vokser konstant. 
Malala Yousafzai og Kailash Satyarthis vandt i 
2014 Nobels fredspris for deres kamp for børns 
rettighed til uddannelse. De to er eksempler på 
mennesker, der har viet deres liv til en vigtig 
sag. Der er mange mennesker, der gør et stort 
stykke arbejde for at fremme uddannelse for 
verdens børn, men bør vi ”almindelige” lærere 
og lærerstuderende ikke i højere grad gå ind i 
”kampen” for at sikre verdens børn en 
ordentlig skolegang? 

 
 
 
Af Julie Gry Karkov Pallesen 
Studerende ved Den Frie 
Lærerskole 

 
”Whose children are they who stitch footballs, 
yet have never played with one? Whose children 

are they who harvest cocoa, yet do not know the 
taste of chocolate? They are our children.”1 
Sådan sagde Kailash      2 
Satyarthis i sin tale, da 
han i 2014 modtog 
Nobels fredspris. Den 3. 
oktober 2015 besøgte 
jeg Nobel Peace Center i 
Oslo (museet for Nobels 
fredspris) og her hørte 
jeg Kailashs tale3. Hver 
dag bliver vi konfronteret med modige, 
handlekraftige mennesker og tiltag på diverse 
medier, der inspirerer os. Netop de ovenstående 
ord påvirkede mig i særlig grad.  Efter mit besøg 
på Nobel Peace Center havde jeg en anderledes 
følelse af at have et ansvar og en egentlig 
mulighed – og måske pligt – til at handle. Som en 
lærerstuderende, der endnu ikke har været ude i 
”felten”, blev jeg altså inspireret.  

                                                           1 https://www.youtube.com/watch?v=bfQLxEJRhlM 2 Kailash Satyarthis, født 1954 3 Se note 1 

Vi lever i en globaliseret verden med masser af 
fremgang og velstand, og da Kailash så i sin tale 
spurgte: ”Whose children are they?”, fik det mig 
til at overveje det privilegium og ansvar, det er 
at være lærer. Det fik mig til at tænke over, at vi 
som almindelige lærere og lærerstuderende 
stort set ikke forholder os til, om vi har et ansvar 
for at undervise alle verdens børn. 
I Danmark har vi et helt unikt 
uddannelsessystem med mange skoleformer. 
Selvom der er plads til forbedringer, har vi et 
skolesystem at være taknemmelige over. De 
danske børn: de er vores børn! Vi, som forældre 
og lærere, må sikre dem og garantere dem de 
bedste muligheder for en spændende og 
inspirerende skolegang, der kan give dem lyst til 
at finde deres vej til en god fremtid. 
Mange børn verden over er ikke i en sådan 
situation. Det er svært at forholde sig til og at 
begribe, hvilke leveforhold nogle børn rent 
faktisk kun lige overlever i. Nogle er i stedet for 
skolegang tvunget til at gå på gaden og tigge for 
at tjene penge til mad til sig selv og familien. 
Andre samler skrald for at tjene penge, arbejder 



  på restauranter, indenfor tøjproduktion og det, 
der er langt værre, som vi slet ikke tør tænke på.  
Jeg blev rørt af Kailash’ ord: ”Hvis børn er de?” 
Og netop dét ønsker jeg at fordybe mig i i denne 
artikel. Fordi jeg selv føler et ansvar og fordi jeg 
mener, at vi har et ansvar. 
The Millennium Development Goals     

For blot et par uger siden 
mødtes verdens ledere til 
FNs topmøde i New York, 
hvor de gjorde status for 
”The Millennium 
Development Goals”4, der 

blev vedtaget i år 2000. Den syvoghalvfjerds 
siders rapport5, der gør status for i hvor høj grad, 
målene er indfriet, beretter om stor fremgang og 
udvikling indenfor uddannelse blandt verdens 
fattigste. Mål nummer to i ”The Millennium 
Development Goals” lød: ”Ensure that, by 2015, 
children everywhere, boys and girls alike, will be 
able to complete a full course of primary 
schooling.”6, altså at alle verdens børn i år 2015 
ville have mulighed for at fuldføre grundskolen. 
Siden årtusindskiftet, hvor målene blev sat, er 
                                                           4 På dansk: 2015-målene 5http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/Progress2015/English2015.pdf  6http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/Progress2015/English2015.pdf, s. 24 

antallet af børn udenfor skolegang faldet fra 
omkring hundrede millioner til ca. 
syvoghalvtreds millioner i 20157. Eller for at 
beskrive det på en anden måde: antallet af børn 
i grundskole er steget fra firs procent til 
enoghalvfems procent.  
Statistik over børn ude af grundskole, i udvalgte 
regioner, fra 1990-20158 

 
                                                           7Se note 5 8http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/Progress2015/English2015.pdf, s. 25 

Der er grund til glæde og optimisme, da det ofte 
har været vanskeligt for FNs medlemslande at 
holde hinanden op på de fælles løfter. Samtidig 
må vi ikke glemme, at der fortsat er 
syvoghalvtreds millioner børn verden over, der 
ikke går i grundskole. Det er hele den danske 
befolkning gange ti – og så lidt til! 
Det er en svær problematik, hvordan 
verdenssamfundet kan og skal sikre, at verdens 
børn får denne grundskoleuddannelse, og 
hvordan man i det hele taget skal afgøre, hvor 
mange års skolegang grundskolen indbefatter. 
For det er umuligt at slå grundskolebegrebet 
over en kam, og FN har ”af hensyn til de enkelte 
landes uddannelsessystemer ikke sat tal på, hvor 
mange år en grunduddannelse rent faktisk er.”9 
FN vurderer for eksempel, at ”de første seks år 
af den danske folkeskole svarer til det, der i 
andre lande forstås ved en 
grundskoleuddannelse”10, mens vi i Danmark vil 
betegne 0. til 9. klasse – altså ti års skolegang – 
som en grundskoleuddannelse. 
Herudover kommer kvalitetssikringen af 
undervisningen. Skønt mange børn så går i 
grundskole – det være sig i både i- og ulande – er 
der fortsat alt for mange børn og unge, der 
forlader skolen som analfabeter. Hvis det er 
                                                           9 Hvad rager det os?, s. 16 10 Se note 8 



  resultatet, er det så en sag, det er værd at bruge 
ressourcer på? For hvis vi alligevel ikke kan 
garantere en ordentlig uddannelse for børnene, 
hvad skal det så gøre godt for? 

Det er svært at finde helt præcise 
tal på, hvor mange børn, der rent 
faktisk er analfabeter, men på 
UNESCOs11 institut for statistikker, 
vurderer de i en undersøgelse fra 
2015, at der på verdensplan 
findes 757 millioner voksne, der 

er analfabeter og af disse er omkring 115 
millioner unge mennesker12. Der findes ingen 
konkrete undersøgelser på analfabetisme hos 
børn, men nogle vurderer, at der findes omkring 
250 millioner børn verden over, der fortsat ikke 
kan læse og skrive – på trods af skolegang13. 
Disse resultater skyldes flere faktorer, men er, 
ifølge Ritzau, blandt andet et resultat af 
”dramatisk mangel på skolelærere i 
udviklingslandene og den utilstrækkelige 
uddannelse af lærerkræfter samt dårlig kvalitet i 
megen undervisning.”14 

                                                           11 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 12http://www.uis.unesco.org/Literacy/Pages/default.aspx, International Literacy Day 13 http://www.information.dk/telegram/486264 14 http://www.information.dk/telegram/486264, 

Barrierer eller traditioner       
De kulturelle forskelle har også en afgørende 
betydning for muligheden for uddannelse af 
verdens børn. For eksempel er det indenfor 
nogle kulturer et stort problem, at mange piger 
og kvinder ikke har ret til uddannelse, fordi det 
ikke er accepteret, at piger går i skole. I nogle 
kulturer går pigerne godt nok i skole, men idet 
de bliver giftet bort i en tidlig alder, for eksempel 
som tolvårige, må de alligevel forlade skolen i en 
tidlig alder, da de i stedet skal passe hus og børn. 
Løsningen på dette problem er netop at forsøge 
at kæmpe for disse piger (og kvinders) ret til 
skolegang, så traditionerne med tiden kan blive 
ændret. Det er ofte en lang og sej kamp, da det 
skal foregå med en vis respekt for den 
pågældende kultur. Der er skrevet utallige bøger 
og skabt endnu flere projekter, der netop har til 
formål at øge pigers rettighed til skolegang, da 
størstedelen af børn udenfor skolegang er piger. 
Malala, der som kun syttenårig modtog Nobels 
fredspris, fortæller i sin selvbiografi, ”Jeg er 
Malala”, hvordan hendes og tusindvis af andre 
pigers liv pludselig blev vendt på hovedet, da 
Taleban fra den ene dag til den anden forbød 
piger at gå i skole. Hun skriver: ”Fire dage efter  
 
forbuddet mod pigeskoler blev fem skoler mere 
ødelagt. ”Jeg er meget overrasket… for de skoler 

var allerede blevet lukket, så hvorfor skulle de 
også ødelægges?””15  
I visse stamme-, nomade- eller andre såkaldt 
primitive kulturer, er det svært i hvor høj grad, 
at globaliseringen af verden skal have lov til at 
påvirke ældgamle kulturer. Mange steder er det 
en for længst afgjort kamp, og derfor er det 
essentielt at arbejde for, at det oprindelige folk 
på sin vis kan opretholde deres traditioner. 
Ligeledes – og endnu vigtigere – er det at sikre 
opretholdelsen af disse kulturers rettigheder og 
sikre, at de på bedst mulige vis bliver en del af 
samfundet. Det betyder ikke at ”omvende” – 
                                                           15 Jeg er Malala – pigen der kæmpede for uddannelse og blev skudt af Taleban, s. 169 



  som det er foregået utallige gange 
(med tibetanerne, aboriginals, 
indianerne etc.), men tværtimod 
forme omgivelserne, så 
kulturtilstedeværelsen i et vis 
omfang kan lade sig gøre. Fremover 
må vi, når vi sikrer verdens børn 
uddannelse, i højere grad samtidig 
sikre bevarelse af verdens kulturer. 
Kailash Satyarthis har viet hele sit liv 
til arbejdet for at befri børn fra 
børnearbejde, slaveri, trafficking 
etc. For ham er hovedformålet at 
sikre børn en barndom, hvor de 
netop har ret til at være børn: 
”There is no greater violence than to 
deny the dreams of our children.”16 Både han og 
Malala er fortalere for, at drømmene kommer 
med uddannelse. Det er svært at kunne fungere 
i verden i dag, hvis du ikke kan læse, skrive eller 
regne, og det er svært at være barn, hvis du skal 
arbejde dagen lang.  
Skolegang er uden tvivl at foretrække frem for 
børnearbejde, tidlige ægteskaber osv., men 
samtidig skal vi altså kunne sikre et ordentligt 
niveau for undervisningen, hvis skolerne skal 
have berettigelse. 
                                                           16 Se note 1 

 
At komme ”derud”      
Det kan være vanskeligt at finde hoved og hale i, 
hvordan det overhovedet kan lade sig gøre at 
finde et lærerjob i udlandet – i hvert fald et 
lønnet arbejde. For der er hundredvis af 
muligheder for at udføre frivilligt arbejde og 
masser af unge rejser ud i verden og udnytter for 
eksempel deres sabbatår til netop at deltage i et 
uddannelsesprojekt. Det er vigtigt med 
volontører, men omvendt skaber det en 
problematik i forhold til at fastholde 
kontinuiteten i undervisningen, hvis der hver 

anden måned kommer en ny volontør 
og varetager undervisningen. Fordelen 
og formålet ved at sende uddannede 
lærere ud – i længere perioder – er jo 
netop at sikre et vis niveau for 
undervisningen og ligeså vigtigt skabe 
en form for læringsudveksling lærere 
imellem. Det er essentielt, at vi ikke blot 
kommer som undervisere for børn, men 
også i en vis grad giver 
undervisningsmetoder videre til lokale 
lærere, der ikke har de samme 
privilegier for efter- og 
videreuddannelse, som vi har. Ikke at 
forglemme hvilke erfaringer vi omvendt 
kan tage med tilbage. 

Som studerende finder jeg det frustrerende, at vi 
ikke i højere grad bliver opfordret til at tage 
praktik i udlandet. Det er svært at få oplysninger 
om, hvordan det fungerer og ofte er det en dyr 
investering at vælge at tage i praktik i udlandet, 
netop fordi du selv skal finansiere det hele.  
Jeg spekulerer på, om det ikke er en investering 
værd at sende unge veluddannede studerende 
og lærere ud i verden og bidrage. Særligt for at 
promovere fred og udvikling. 
På den læreruddannelse, jeg går på, har jeg et 
års sammenlagt praktik på tredje årgang. 
Derudover har jeg to gange tre uger på første og 



  anden årgang. På andre seminarer er der kun 
fem-syv ugers praktik om året. Mange vælger at 
bruge denne praktik i udlandet, men er det 
hensigtsmæssigt at tilbringe ca. to måneder på 
en skole i et andet land? Hvordan kan vi give 
viden videre til lærere i disse lande, der muligvis 
kunne have gavn af kompetencer i forhold til 
bedre former for undervisning, hvis vi kun har to 
måneder? At tage ud for at undervise bør være 
noget, vi gør, for at fremme skolegangen i det 
pågældende land, men i mange tilfælde tror jeg, 
det er tanken om, hvad ”jeg” kan få ud af det for 
oplevelsens skyld. Det skal være en gensidig 
udveksling, men førsteprioriteten må være at 
sikre effekten af de udefrakommendes bidrag. 
Undervisning er formålet       
For at nævne Tvindskolerne og forskellige 
missionsselskaber, hvor der var et underlagt 
budskab om en ideologi eller en religion, mener 
jeg ikke, at det bør være formålet. Formålet bør 
ganske enkelt være at undervise. Selvfølgelig må 
vi trække på vores pædagogiske overbevisninger 
og læringssyn. Vi må oplyse om for eksempel 
Grundtvig og bruge hans menneskesyn som 
inspiration til at skabe undervisningen, men det 
er af yderste vigtighed, at vi ser det som en 
proces, hvor vi først må forstå en kultur, et land 
og et lokalmiljø. Vi skal udvikle og forny 
skolesystemer, men vi skal ikke belære om 
religion, politiske ideologier osv.  

Det kunne være interessant at udvikle forskellige 
projekter i højere grad og opretholde 
kontinuiteten i dem. Min tanke går på, at en 
uddannelsesinstitution som for eksempel Den 
Frie Lærerskole hvert år kunne være aktiv i et 
sådan projekt. For eksempel kunne skolen hvert 
år sende ti studerende ud i den et år lange 
praktik til fem forskellige lande og skoler. Her 
kunne der efter flere år opbygges et samarbejde 
med skolen – for eksempel en højskole. For det 
første vil det give lærerstuderende et særligt 
ansvar. Men det vil også give et stærkere 
samarbejde og have optimal effekt, fordi der 
hvert år vil komme nye lærerstuderende til at 
tage hånd om projektet. Ligeledes kunne man 
forestille sig, at de lokale lærere ville få mulighed 
for at besøge en dansk uddannelsesinstitution, 
der kunne arrangeres studieture og disse idéer 
er kun de første dråber i vandet. 
Uddannelse fremmer fred         
Et organ i UNESCO, der skal sikre målene om 
børns ret til skolegang og føre dem ud i livet, 
hedder ”Education For All” og denne vurderede i 
en rapport fra 2010, at der årligt er brug for ca. 
seksten milliarder $ til hjælp (det vil sige omkring 
106 milliarder kroner) for at gøre det muligt at få 
alle børn i verdens fattige lande i grundskole. 
Det fremgår, at der i 2008 kun blev givet to 
milliarder $ (dvs. omkring tretten milliarder 
kroner) til foretagendet. Til sammenligning 

fremgår det i samme ombæring, at der i 2009 på 
verdensplan blev brugt halvanden trillion $ (det 
vil sige ti billioner eller ti milliarder milliarder 
kroner) på militære udgifter!17 
Som en kommende lærer, 
der tror på, at oplysning 
og uddannelse er vores 
bedste våben på vejen til 
fred, og som et 
menneske, der er 
hundrede procent 
modstander af krig, 
vækker følgende spørgsmål, som Malala 
Yousafzai stiller, en lyst i mig til at stille nøjagtig 
samme spørgsmål: ”Why is it that countries 
which we call strong are so powerful in creating 
wars but are so weak in bringing peace? Why is 
it that giving guns is so easy but giving books is 
so hard? Why is it, why is it that making tanks is 
so easy, when building schools is so hard?”18 Det 
er utroligt, at vi efter så mange hundrede år med 
krig ikke kan stille hinanden det spørgsmål og 
finde frem til det rette svar. 
”En del lande i Afrika er kommet ud af konflikt. 
Det giver plads til investeringer, der kan udvikle 
                                                           17http://www.un.org/en/globalissues/briefingpapers/efa/, ”Education helps global development”   18 http://www.nrk.no/nobel/malala-yousafzais-nobeltale-1.12093868  



  landet. Fred og stabilitet er en forudsætning for 
langsigtet udvikling, der kan forbedre 
menneskers liv.”19, udtaler Camilla Brückner, der 
er direktør for FNs udviklingsprograms nordiske 
kontor. Vi må ty til andre metoder at løse 
konflikter på end med krig. 
”De lande, der udvikler sig hurtigst, er de lande, 
der har investeret i sundhed, social sikkerhed og 
uddannelse.”20 Så hvis landende udvikler sig, kan 
vi ligeså stille og roligt fjerne ulandsbistanden og 
på den måde, kan vi endelig nå det mål, vi for 
evigt stræber efter: selv at blive mere 
velhavende.  
Bør vi ikke bare tænke på os selv? Der er jo også 
børn og voksne her i Danmark der ville have 
gavn af mere skolegang og dermed gavne 
samfundet. Er det ikke mere rimeligt først at feje 
for sin egen dør? 
Er vi nu også verdensborgere?     
Globaliseringen er dog ikke til at stoppe og det 
er heller ikke ønskeligt, hvis det indbefatter 
ansvar for hinanden og samarbejde om en bedre 
verden. Klima og forurening, udnyttelse af 
verdens ressourcer, information og økonomi, 
der sendes på tværs af kloden: det viser, hvor                                                            19 http://verdensbedstenyheder.dk/news/vi-lever-laengere-og-bedre-i-verden/  20 http://verdensbedstenyheder.dk/news/vi-lever-laengere-og-bedre-i-verden/ 

meget jordens befolkning hænger sammen. Vi 
har i stigende grad ansvar for alle svage – for 
hinanden på tværs af kulturer, grænser og 
sociale klasser. 
Der er ingen tvivl om, at det er essentielt, at vi 
sikrer kvaliteten for danske børn i de danske 
skoler. Der er altid forhold at forbedre og den 
danske skole er ikke uden mangler, men vi må 
tage ansvar for hele verdens børn – det er os, 
der har ressourcerne til at gøre det. 
Teolog og Filosof, Peter Kemp, skriver i en af sine 
bøger ”Verdensborgeren – Pædagogisk og 
politisk ideal for det 21. århundrede”, at ”De 
mange fælles, globale problemer, som verden 
står over for i dag, tvinger os til at stifte og 
udvikle tværnationale institutioner, sådan som vi 
ikke blot har set det ske i Europa, hvor EU 
udvikler sig som et netværk af institutioner til 
løsning af regionens problemer, men også 
langsomt på det globale plan, hvor institutioner 
med større eller mindre tilknytning til FN eller 
helt uden for FN udvikles for at takle globale 
spørgsmål.”21 Vi kan ikke slippe udenom, at vi 
har et fælles ansvar.  
Vi ser dog flere eksempler på, hvor vanskelig det 
er for tværnationale institutioner at magte 
presserende opgaver, som blandt andet krige, 
                                                           21 S. 243 

fattigdom, sult og naturkatastrofer. Sådanne 
opgaver er det nærmest umuligt at løse udefra, 
så det bliver oftest til nødhjælp. 
Hvis vi sikrede, at alle mennesker havde 

gennemført en 
grundskole af 
rimelig kvalitet, 
så ville 
befolkninger 
lokalt i højere 
grad være rustet 
til at modstå 
katastrofer og 

hurtigere sætte forbedringer i gang. 
Meget peger på, at uddannelse af alle børn i 
verden vil være billigere økonomisk og samtidig 
have betydelig færre menneskelige 
omkostninger end akutte indsatser, håndtering 
af flygtninge og ikke mindst militær støtte eller 
militære aktioner. 
Ikke mindst i Danmark, hvor vi, ud over en del 
olie, næsten ingen råstoffer har haft, har vi vist 
hvor langt man kan nå i velstand med 
uddannelse til alle. Med uddannelse kan man 
bare lettere løse næsten alle slags problemer i 
samfundet. 



  Lærere og lærerstuderende har et ansvar for 
elevernes dannelse og uddannelse. ”Dermed 
bliver den pædagogiske scene mere og mere en 
scene for det gode liv … Dannelse og uddannelse 
er ikke og kan ikke være værdineutral, ikke uden 
en vision om det gode liv, et forhold til andre og 
et ønske om en retfærdig samfundsorden for at 
virkeliggøre denne vision”22, som Peter Kemp 
skriver. 
Det kan være vanskeligt, når man er opvokset i 
et land og en verdensdel med så mange 
privilegier, som vi er i Danmark, at forstå, hvad 
der foregår ude i verden, og hvilke forhold nogle 
mennesker rent faktisk lever under. Vi tager 
ganske enkelt ikke ordentlig stilling til, hvad der 
rører sig omkring os, fordi vi simpelthen ikke kan 
– eller vil – forholde os til det. 
I den forbindelse vil jeg citere Immanuel Kant23: 
”Forældre sørger for huset, fyrster for staten. 
Ingen af dem har som overordnet mål det, som 
er bedst for verden, eller den fuldkommenhed, 
som menneskeheden er bestemt til, og som den 
også har anlæg for… Er det som er bedst for 
verden, en idé, som kan være til skade for det, 
som er bedst for os privat? Aldrig! Thi selvom det 
umiddelbart ser ud, som om man må ofre noget 
                                                           22 Verdensborgeren – Politisk og pædagogisk ideal for det 21. århundrede, s. 173 23 Tysk filosof. 1724-1804 

for denne idé, så fremmer man dog gennem den 
ikke desto mindre altid sin nuværende 
tilstand.”24 
We can do it!           

Jeg er træt af at 
blive fortalt og 
høre folk forsøge 
at overbevise 
hinanden om, at vi 
ikke kan gøre 
noget ved de ting, 
der foregår rundt 
omkring i verden. 
Netop den 
udvikling, vi har set 
de sidste femten år 

i forbindelse med 2015-målene, beviser, at vi 
rent faktisk har mulighed for at ændre verden! 
Men det kræver, at vi gør noget! ”For viljen til at 
være verdensborger i globaliseringens epoke 
frigør individet både fra dyrkelse af den 
absolutte stat og fra fortabelsen i den rene viden 
uden personlig erfaring og uden formål og 
således frigør den os til det højeste politiske 
fællesskab hen over alle statslige grænser.”25 

                                                           24 Verdensborgeren – Politisk og pædagogisk ideal for det 21. århundrede”, s. 28 25 Verdensborgeren, s. 273 

Nye mål er nu blevet sat og om femten år, i 
2030, skal de gøres op. Af de nye 2030-mål 
fremgår det af mål nummer fire, at man vil 
”Ensure inclusive and equitable quality education 
and promote lifelong learning opportunities for 
all.”26 
 Det internationale samfund, verdens ledere og 
politikere, frivillige, organisationer, forkæmpere 
etc. har endnu engang et stort ansvar og et stort 
arbejde foran sig for at sikre, at alle børn i 2030 
går i skole. Der er grund til optimisme – vi er 
nået langt. Men vi må ikke hvile på laurbærrene. 
Vi skal holde verdens ledere oppe på deres løfter 
og forsøge at nedtrappe konflikter. 
Vi lærere kan bidrage på vores vigtige felt og 
gøre vores i anstrengelserne for en verden med 
uddannelse til alle. Der er meget at nå og når 
alle er i skole, må vi fortsat sikre nye mål, der 
garanterer endnu flere års uddannelse og 
kvalitetssikrer undervisningen. 
For at realisere fremgang må vi forstå værdien af 
vores arbejde og turde skabe vedvarende, 
ambitiøse projekter. Man kunne forestille sig at 
skabe noget i nærheden af ”Lærere Uden 
Grænser” – med inspiration i ”Læger Uden 
Grænser”, der vil kunne bidrage til 
                                                           26https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld 



  sammenhængende uddannelsessystemer, 
opkvalificering af lokale lærere, skabe nye 
pædagogiske undervisningsmetoder, udvikle nyt 
undervisningsmateriale og jeg kunne blive ved.  
Vi må på ny forholde os til den vigtige gerning, vi 
har sagt ”ja” til og samtidig overveje vores 
medansvar for undervisning for alle verdens 
børn. 
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