København 1. december 2018

Dobbelttogt til skoleskibet Georg Stage

Det er med stor glæde, at skoleskibet har modtaget nyheden om, at Dansk Folkeparti og regeringen på
finanslov 2019 har afsat penge til, at skolen i 2019 kan fordoble antallet af elever.

Gennem de senere år er efterspørgslen efter ubefarne skibsassistenter steget markant og på Georg Stage
er vi glade for at kunne bidrage yderligere til at møde denne. Skoleskibet kan nu, ud over det allerede
planlagte togt i 2019, afvikle endnu et togt, som kommer til at starte medio juli.

Skoleskibet har siden 1882 uddannet unge mennesker til en karriere i handelsflåden. Oprindeligt var det
helt unge skibsdrenge, som fik deres første erfaring med et liv til søs. I de seneste 40 år har vi uddannet
unge, som kommer fra grundskolen eller fra gymnasiet og givet dem en optimal start på en karriere til søs.
Skibet har indtil nu optaget 63 elever årligt på et 5 måneders togt og det har været et meget dårligt år, hvis
ikke mere end 95% af disse elever har gennemført uddannelsen og mere end 97% af dem efterfølgende er
kommet i arbejde eller uddannelse.

Samtidig viser alle undersøgelser, at hvis vi kan flytte et ungt menneske fra passiv forsørgelse til arbejde,
tjener samfundet millioner. Kan Georg Stage gøre det bare et par gange på hvert togt, så er skibet en
forrygende forretning for samfundet.
Og det kan vi!

Når skoleskibet Georg Stage er en så effektiv uddannelsesinstitution, skyldes det, at vi gennem næsten 140
år har gjort det, som regering og erhvervsliv drømmer om, at alle erhvervsuddannelser skal kunne.
Vi giver de unge mennesker en tro på eget værd og egne muligheder samtidigt med, at vi giver dem en
ikke-akademisk eliteuddannelse. Vi uddanner unge mennesker praktisk og socialt, så de både bliver
verdens bedste søfolk og i stand til at bidrage positivt til både arbejds- og samfundslivet.
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Georg Stage-elever er fagligt dygtige, socialt kompetente og kender værdien af hårdt arbejde. De holder
ikke nødvendigvis af at gå i skole, men de kommer alligevel til at bidrage til vores fælles velfærd gennem
de næste mange, mange år.

Gennem de sidste tre år er vores nuværende skoleskib, som er fra 1935, takket være finansiering fra private
fonde blevet sat fuldstændigt i stand, så det nu er en topmoderne, super velholdt institution, selvom det
har beholdt sit traditionelle udseende. Skibet er derfor helt klar til at håndtere to togter om året og
besætning, ansatte og bestyrelse glæder sig til opgaven.

I aftalen om Finanslov 2019 er der afsat penge til et enkelt år og en eventuel videre bevilling gøres
afhængig af en evaluering. Dette ser stiftelsen frem til – vi er vant til at blive vurderet på, hvad vi præsterer
og på samme måde, som vore elever er rustede til at blive succesfulde i et kompetitivt miljø, er skolen helt
klar til at stå på mål for sine resultater – på alle parametre.
Hvis politikere og ministerium finder en måde at vurdere dobbelttogtet ud fra, hvor dygtige vores elever er,
hvor meget der er brug for dem og hvor meget gavn det danske samfund har af vores aktivitet, så er vi
fuldstændigt sikre på, at man vil opretholde de to togter også langt ud over 2019.

Vi kan desværre ikke tilbyde pressen og andre interesserede at besøge skibet, da det i øjeblikket
overvintrer i Alicante, Sydspanien, men undertegnede står til rådighed for kommentarer, yderligere
oplysninger, spørgsmål eller fremsendelse af pressebilleder.
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