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Regeringen har bestået eksamen
»Regeringen ser rig-
tigt, at tiden er kom-
met til at røre ved nog-
le af de ting, der hidtil
har været urørlige i
det danske uddannel-
sessystem«, skriver
professor Jørgen
Ørstrøm Møller. Poli-
tiken har bedt ham
anmelde regeringens
globaliseringsudspil.

Anmeldelse
Af Jørgen Ørstrøm Møller,

professor, tidl. ambassadør 

Lad det være sagt med det
samme og uden videre om-
svøb: Det ser faktisk rigtig
godt ud. Regeringen har dra-
get – og skulle man dryppe
malurt i bægeret, så lad os
tilføje: omsider – konsekven-
sen af globaliseringen og
fremlagt et stærkt og strate-
gisk oplæg til, hvordan Dan-
mark skal klare sig og klare
sig godt.

Det er regeringens ansvar
og pligt at udstikke politiske
retningslinjer, finde de rigti-
ge og gøre det på en måde,
som er forståelig og tilgæn-
gelig. Den eksamen, for nu at
falde ind i det sprogbrug,
som regeringen selv lægger

op til, er bestået. Det er godt
for Danmark.

De fire hovedspor er cen-
trale. Uddannelse i verdens-
klasse, forskning, iværksæt-
tere og omstilling samt for-
nyelse. Korrekt set – det er,
hvad det drejer sig om i den
konkurrence, som globalise-
ringen udsætter Danmark
for.

Set i mit perspektiv og
med særlig fokus på uddan-
nelse og forskning, herunder
universiteternes rolle, har
jeg hæftet mig ved følgende
forslag:

En opstramning af folke-
skolen er nødvendig. Når
den nu tages med i billedet,
burde erkendelsen af it’s be-
tydning have haft som kon-
sekvens, at it fik en rolle al-
lerede på det niveau fulgt op
med en central betydning for
it vedrørende ungdomsud-
dannelserne, pædagog- og
læreruddannelserne. Det
drejer sig ikke så meget om
teknikken bag it, men om en
dybere forståelse af, hvilke
muligheder it åbner for sam-
fundsudviklingen, dvs. hvor-
ledes skal vi bruge it.

Fokuseringen på uddan-
nelse fører også til mange
rigtige forslag om uddannel-
sestilbud og tilskyndelse til
alle til hele tiden at gøre sig
dygtigere. Det danske kon-
cept om livslang læring og
voksenundervisning er vitalt

for Danmarks fremtidige
konkurrenceevne og bør ind-
gå med tyngde i begreberne
’fornyelse’, ’Danmark som
uddannelsesland’ og ’Dan-
mark som videnssamfund’.

Forslaget om markedsfø-
ring af Danmark som uddan-
nelsesland kan, hvis det gen-
nemføres og følges op på den
rigtige måde, skabe en ny ud-
dannelses- og erhvervsstruk-
tur i Danmark – til det bedre.

Næsten alt, der står om
universiteterne og forsk-
ning, går efter min opfattelse
i den rigtige retning. Det
gælder for eksempel forde-
ling af finansielle midler ef-

ter kvalitet, vurdering af
universitetsuddannelser ef-
ter internationale standar-
der, eliteuddannelser, kon-
kurrence om forskningsmid-
ler samt åbning for at tage
en større del af uddannelser-
ne i udlandet. 

Det er tillige vigtigt, at re-
geringen opgraduerer ph.d.,
som i international sammen-
hæng er afgørende, og uden
hvilken hverken de stude-
rende eller universiteterne
kommer langt. 

Hensyn til eliten
Finansieringen af forslagene
er endnu ikke kendt; men
der er en bemærkning, som
jeg gerne gør allerede nu:
Det vil være rigtigt at lade
udenlandske studerende be-
tale for uddannelse på dan-
ske universiteter, men en ka-
tastrofe for Danmark, hvis vi
indfører betaling eller geby-
rer for danske studerende.

Og det leder mig til de af-
sluttende betragtninger. Re-
geringen ser rigtigt, at tiden
er kommet til at røre ved
nogle af de ting, der hidtil
har været urørlige i det dan-
ske uddannelsessystem og
universitetsverden. 

Denne satsning på at gøre
noget dybere, åbne døren for
prioriteringer, konkurrence
og erkende behovet for at ta-
ge hensyn til de bedste – det
vil sige eliten – indebærer en

fare. Den kan komme til at
undergrave dele af de sider,
som hidtil har udgjort styr-
ken ved den danske model,
nemlig bredden og kombina-
tionen af kreativitet, indivi-
dualisme og holdsamarbejde.

De træk af det eksisteren-
de system, som har bevist de-
res værdi rodfæstet i danske
traditioner som et uddannel-
sesland med forståelse af læ-
reprocessens betydning, det
vil sige det pædagogiske,
skal der bygges på. Risikoen
er, at flere af disse elemen-
ter, hvoraf nogle ikke på kort
sigt lever op til effektivitets-
krav, luges ud. 

En anden risiko er oplæg-
gets meget kraftige priorite-
ring af de faglige fag med
deraf følgende nedpriorite-
ring af de bløde fag. I begge
tilfælde er der tale om at fin-
de balancen, og det må vi
håbe sker under arbejdet
med udmøntning af forslage-
ne.

Udfordringen til regerin-
gen er at bevare og kombi-
nere det bedste af det eksi-
sterende uddannelsessystem
og universitetsverdenen med
den drejning hen imod kon-
kurrence, effektivitet og glo-
balisering, der givetvis er be-
hov for. 

Problemet er, at i nogle til-
fælde er de nuværende ele-
menter på kollisionskurs
med nytænkningen.

Globaliseringsudspil: 
Sent - men ikke for sent
Globaliseringseks-
perten Jørgen
Ørstrøm Møller
advarer regeringen
imod at satse for 
ensidigt på eliten. 
Der skal også være
plads til bredden.

Interview
Af Bjørn Lambek

Kina har lige lanceret en am-
bitiøs plan, der over 15 år
skal gøre landet til verdens
ledende teknologiske stor-
magt. 

Investeringerne i forsk-
ning skal mere end fordobles
fra 1 procent til 2,5 procent
af BNP og dermed bane vej-
en for, at Kina kan markere
sig som den suverænt før-
ende eksportør af højtekno-
logi.

Den danske regering læg-
ger i sit globaliseringsudspil
også op til, at dansk forsk-
ning skal være i verdensklas-
se, men sammenlignet med
den kinesiske satsning ligner
det unægtelig en overmatch-
ning. 

Og så alligevel ikke. 
Ifølge den tidligere ambas-

sadør Jørgen Ørstrøm Møl-
ler, der i dag arbejder som
gæsteforsker ved Singapores
universitet og på Handels-
højskolen i København, er
der trods alt håb forude. 

Set fra din udkigspost i Sin-
gapore, hvad er det så, Dan-
mark er oppe imod?

»Vi er oppe imod en meget
stærk konkurrence om ud-
dannelse og forskning, hvor
det drejer sig om at være
mellem dem, der leverer den
stærkeste værditilvækst,
den højeste kvalitet og det
bedste teknologiske indhold.
Hvis ikke man er i stand til
det, tvinges man til at kon-
kurrere på prisen, og det kan
et land som Danmark ikke
gøre«, siger Jørgen Ørstrøm
Møller.

Finde vores nicher
Men hvilke kræfter er det me-
re præcist, vi skal konkurrere
med?

»Det er en kolossal tekno-
logisk udvikling, som bliver
fremmet af en tilsvarende
stærk forskningsmæssig ud-
vikling og et samspil mellem
forskning, teknologi og ud-
dannelse. Du skal spille på
alle tre tangenter, og det sy-
nes jeg faktisk, regeringens
oplæg gør«.

Selv hvis hele globalise-

ringsudspillet bliver gennem-
ført fra ende til anden, er det
så ikke illusorisk at forestille
sig, at vi skal kunne konkur-
rere med de bedste universite-
ter i for eksempel Kina? Er
toget ikke kørt?

»Nej, det er det ikke. Hvis
vi gør det, som jeg også sy-
nes, oplægget lægger op til,
nemlig foretager en priorite-
ring og en satsning, så kan vi
konkurrere. Men vi kan ikke
konkurrere med de tunge
drenge, hvis vi prøver at gøre
det på alle felter. Vi skal ana-
lysere, hvor vi selv står stær-
kest, og finde frem til de om-
råder, hvor vi kan være
blandt de førende«.

Regeringen lægger op til en
meget ensidig satsning på eli-
ten. Risikerer man ikke, at det
hele strammes så meget op, at
den skæve tænkning forsvin-
der?

»Jeg er overbevist om, at
der er behov for at gøre no-
get i det danske uddannel-
ses- og forskningssystem for
eliten, for den har været for-
sømt i mange år. Men vi skal
finde balancen. I og med at vi
gør noget mere for eliten,
skal vi ikke forsømme bred-
den«, siger Jørgen Ørstrøm
Møller.

bjorn.lambek@pol.dk

Tidligere departementschef
for Udenrigsministeriet og
ambassadør i Singapore, i
dag adjungeret professor
ved Handelshøjskolen i
København og Visiting
Senior Research Fellow,
Institute of Southeast Asian
Studies i Singapore. 

Jørgen Ørstrøm Møller
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Dansk Flygtningehjælp: Vi må tage flere flygtninge
Dansk Flygtningehjælp ønsker, at Danmark
skal tage flere flygtninge i samarbejde med
FN. Integrationsministeren vil hellere
fokusere på at hjælpe i nærområder og på
bedre kvalitet for dem, der kommer.

Af Michael Rothenborg

Er der plads til at åbne den
danske dør lidt mere på
klem, nu da en ny rapport fra
FN’s flygtningehøjkommis-
sariat viser, at antallet af
asylsøgere til de industriali-
serede lande er næsten hal-
veret siden 2001? For eksem-
pel ved at tage flere flygt-

ninge, der udvælges af FN?
Ja, mener generalsekre-

tær i Dansk Flygtninge-
hjælp, Andreas Kamm, og
FN’s flygtningehøjkommis-
sær, António Guterres.

Nej, vi gør allerede en stor
indsats, mener integrations-
minister Rikke Hvilshøj (V).

Danmark fik i fjor 2.260
asylansøgninger, en reduk-
tion til under en femtedel si-

den 2001, og det laveste antal
siden 1983. Vi er røget fra
13.- til 19.-pladsen på listen
over de industrialiserede lan-
de, der modtager flest ansøg-
ninger i forhold til indbyg-
gertallet.

651 asylsøgere fik ja til at
komme ind i landet. Hertil
kom 500 flygtninge, der ud-
vælges i samarbejde med
FN. Det er den kvote, Dansk
Flygtningehjælp gerne ser
tredoblet. Også for de andre
EU-lande.

»Vi skal internationalt
støtte beskyttelsen i de regio-
ner, hvor konflikterne hær-
ger, men det skal kombine-
res med en større indsats na-

tionalt. Det ville også være
en mere rimelig byrdeforde-
ling, set i lyset af at udvik-
lingslandene har langt flest
flygtninge«, siger Andreas
Kamm. 

Han forestiller sig, at Dan-
mark og andre EU-lande kan
»tage den værste damp af en
konflikt og måske hjælpe til
at løse den« ved sammen
med FN at vælge nogle af de
mest sårbare grupper ud og
give dem asyl i Europa.

»Det vil også vise, at vi er
villige til at yde et bidrag her
hos os selv«, siger Andreas
Kamm.

Flygtningehøjkommissær
Guterres er enig i, at man

bør tilstræbe en mere ret-
færdig byrdefordeling.

»Med et rekordlavt antal
af asylsøgere kan de indu-
strialiserede lande nu kon-
centrere sig mere om at øge
kvaliteten af sine asylsyste-
mer – med henblik på at be-
skytte flygtninge, snarere
end på at skære ned på tal«,
siger han.

Hjælp i nærområdet
Integrationsministeren har
ingen planer om at forhøje
Danmarks FN-kvote. 

Hun mener, at Danmark
bedst hjælper i nærområder-
ne og peger på, at hendes
forgænger Bertel Haarder i

2003 fik afsat en milliard
kroner over fem år til at
hjælpe tættest muligt på
flygtningenes eget hjemland:

»Vi yder en aktiv indsats,
blandt andet med at opbygge
asylsystemer, så man kan få
beskyttelse i sit nærområde
og ikke behøver at betale sto-
re summer til menneske-
smuglerne«, siger Rikke
Hvilshøj i en skriftlig udta-
lelse. Det har ikke været mu-
ligt at få et uddybende inter-
view.

Hvilshøj fremhæver også,
at Danmark har hjulpet flere
nye EU-lande med at gøre
deres asylsystemer bedre og
mere retssikre.

»Og vi gør nu en indsats
for at forbedre modtagelsen
af kvoteflygtninge, så de får
et kursus om Danmark, før
de kommer, og de får lært
lidt dansk. Det håber jeg, vil
betyde, at de får lettere ved
at integrere sig«.

For eksempel har medar-
bejdere fra Udlændingesty-
relsen netop undervist et
hold flygtninge fra Congo og
Sudan i Tanzania, og en af
dem, en uddannet lærer, var
så engageret, at han var med
til at undervise de andre – på
dansk.

Det største antal asylsøge-
re – knap 22.000 – til de indu-
strialiserede lande sidste år

kom fra Serbien-Montene-
gro. Derefter fulgte flygtnin-
ge fra Rusland, Kina, Irak og
Tyrkiet. I Danmark kom
halvdelen af ansøgerne fra
de seks lande: Serbien-Mon-
tenegro, Irak, Afghanistan,
Iran, Rusland og Somalia.

Cypern var i 2005 det land
i verden, der modtog flest
flygtninge i forhold til ind-
byggertallet. 

Herefter kom Malta,
Østrig, Sverige og Luxem-
bourg. I bunden af de indu-
strialiserede lande ligger de
mest tilbagestående dele af
Østeuropa og Japan.

michael.rothenborg@pol.dk

FÆRRE FLYGTNINGE. Antallet af asylansøgere til de industrialiserede lande er halveret på fire år. Her venter afrikanske flygtninge på at komme ind i en spansk enklave i Marokko. – Arkivfoto: Martin Lehmann Kilde: UNHCR, 2005 CH6075

Fort Europa holder 

˛Antallet af asylsøgere til de europæiske lande er 
faldet drastisk fra 2001 til 2005 - i Danmark til mindre 
end en femtedel. 
Årsagen er primært, at der er stille på Balkan, og at flere 
flygtninge bliver i nærområderne.
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