
Jeg ville starte ud med at sige hvor beæret jeg er over at have fået muligheden for 

holde talen mine klassekammerater og jeg har sammensat for jer.  

 

Da jeg først fik præsenteret muligheden for at komme op på scenen, gik der ikke et 

sekund før jeg var sikker på hvad jeg ville snakke om. hvis jeg fik chancen for at være 

en af de heldige der måtte komme op på scenen, ville jeg snakke om vores frihed og 

vores sammenhold i Danmark, som vi får igennem grundloven. 

 

Vi lever I en verden, hvor alle kæmper for deres egen mening, mig selv, 

statsministeren, selv Putin. Det har man jo ret til, eller i hvert fald her i lille Danmark. 

Mange mener åbenbart, at Putin er helt forkert, siger vi her i Danmark, men han 

kæmper jo bare for sin mening. Er det ikke også hvad i lærer jeres børn og børnebørn? 

At gøre det man brænder for. 

 

Retten til at ytre sig, til at kæmpe! er helt grundlæggende for vores overlevelse. 

Demokratiet ville være i fare, hvis ikke alle sagde deres mening. Det har vi jo lige set 

et eksempel på. Vi har lige været til folkeafstemning om hvorvidt vores 

forsvarsforbehold skulle ophæves eller ej.  

 

Vi skal huske ikke at kritisere folk, for at sige hvad de mener. Det skaber splid. Det 

forstyrrer freden. Resultatet af vores folkeafstemning, har forhåbentlig ført til 

sikkerhed og tryghed for os urolige danskere, for vi har jo alle hørt om, hvad der sker i 

verden. Vi har alle mærket til det, om det har været dyrere benzin, dyrere æg, eller 

frygt. Vi har også tænkt over, om situationen vil påvirke os mere. 

 

Hvis kigger tilbage i tiden, så havde vi en periode her i Danmark, hvor man ikke 

kunne sige sin mening. Besættelsesmagten holdt os under stram censur. Det stoppede 

os dog ikke, vi blev ved med at kæmpe. Vi skabte vores egen presse, hvor vi kunne 

ytre os, sige vores egen mening! Der er ikke nogen der skal have ret til at stoppe os i 

det vi kæmper for. Hvis vi nogensinde oplever at vores frihed bliver undertrygt, så 



håber jeg, at vi her i Danmark vil kæmpe for at stoppe dette, som vi nu også engang 

gjorde.  

 

Som Poul Henningsen engang sagde i sin sang ”Man binder os på mund og hånd”:  

Man binder os på mund og hånd, 

men man kan ikke binde ånd, 

og ingen er fangne, når tanken er fri. 

Vi har en indre fæstning her, 

som styrkes i sit eget værd, 

når bare vi kæmper for det, vi ka li. 

 

Det er et vigtigt vers, vi skal huske det. Intet er vigtigere end vores ret til at ytre os. 

Om det så er overfor en besættelsesmagt eller regeringen.  

… 

 

 

I USA taler de om frihed, det mest frie land i verden, med uendelige muligheder. Jeg 

mener at vi her i Danmark har mindst lige så meget frihed og sammentidig et endnu 

større sikkerhedsnet, som skaber tryghed. 

 

 På trods af friheden, så har vi stadig nogle pligter og noget ansvar, som borgere i det 

danske samfund. Det skal vi skal huske at overholde, for friheden kommer ikke ud af 

ingenting. Vi skal stemme, deltage i debatter og være gode medborgere. 

 

Jeg elsker demokratiet og grundloven, eller måske ikke lige præcis det, men nærmere 

den frihed og tryghed det giver mig. Når jeg går rundt og taler med mine venner, er 

jeg ikke bange for konsekvenserne, ved det jeg siger. Det gør mig sgu stolt af at være 

dansker.  
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