Pressemeddelelse

16.9.2012

Lige mange piger og drenge starter i 1. klasse
For første gang i verdenshistorien begynder lige mange piger og drenge i dag i skole. Den gode nyhed
kom fredag morgen ud til tusindvis af danskere landet over, da 1000 frivillige delte Verdens Bedste
Nyheder ud sammen med kendte politikere over 110 steder i Danmark.
At lige mange piger og drenge starter i 1. klasse er et vigtigt fremskridt. Ikke kun for pigen, der kan realisere
sit liv, få et job og tage kritisk stilling til de politikere, der leder landet. Men også for hendes kommende
børn. En mors uddannelsesniveau har nemlig stor betydning, ikke bare for hendes egen sundhed og
levealder, men også for hendes børns overlevelse. Uddannelse baner vejen ud af fattigdom, og vi er nået
langt.
”Normalt samler organisationerne ind, men for fjerde år i træk, har vi valgt igen at gå på gaden, for at give
danskerne en gave som tak for den indsats, vi alle har været med til at yde i udviklingslandene. At lige
mange piger og drenge nu starter i 1. klasse er et vigtigt fremskridt, der viser, at kampen mod fattigdom nytter”,
fortæller Thomas Ravn-Pedersen, sekretariatsleder, Verdens Bedste
Nyheder.
Kilde: FN-rapport: Millenium Goal Report, juli 2013
http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/report-2013/mdg-report-2013-english.pdf
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Forslag til billede-tekst 1: “Ligestillingsminister Manu Sareen (R), politisk
ordfører Johanne Schmidt-Nielsen (EL) og næstformand Kristian Jensen (V) står
sammen om at bringe Verdens Bedste Nyheder og budskabet om at lige mange
piger og drenge nu starter i 1. klasse ud til danskerne”. (Foto: Emil Jakobsen /
Verdens Bedste Nyheder)
Forslag til billede-tekst 2: ”Elever fra 6.a på Guldberg Skole i København var
fredag morgen med til sprede nyheden om, at lige mange og piger nu starter i 1. klasse” (Foto: Louise Dyring / Verdens
Bedste Nyheder)
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