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For ikke ret mange uger siden 
var det Kina. De næste par 
dage er det Indien, og efter 
nytår går turen til Brasilien 
og Rusland. Udenrigsminister 
Lene Espersen (K) har travlt 
med at aflægge visit i de lan-
de, der kommer til at sætte 
dagsordenen, både politisk og 
økonomisk, i en meget nær 
fremtid – især hvis Vesten, 
der i mands minde har haft 
noget nær monopol på ver-
dens gang, ikke meget hurtigt 
tager udfordringen meget al-
vorligt.

»Der er brug for en større 
realitets-fornemmelse i Dan-
mark. En erkendelse af, at vi 
befinder os på en brændende 
platform. Det er ekstremt 
vigtigt, at vi politikere – hvad 
enten man sidder i regerin-
gen eller i oppositionen – ær-
ligt tør fortælle danskerne, 
hvor udfordret, vi er. Ikke 
kun Danmark, men hele den 
vestlige verden,« siger Lene 
Espersen.

»10erne – altså 2010-2020 
– bliver magtspredningens 
årti, hvor udviklingen bliver 
meget uforudsigelig. Der er 
så mange nye økonomier, der 
har en helt anden kultur og 
dagsorden, end vi har. Disse 
nye magter vil bevæge sig fra 
at være reaktive – altså rea-
gere på noget, vi andre kom-
mer med – til selv at sætte 
dagsordenen. Det er den 
store forskel i de næste ti år. 
Det er ikke længere USA og 
EU, der bestemmer, hvad ver-
den skal diskutere. Og her er 
det vigtigt, at vi er fokuseret 
på at lave resultat-orienteret 
samarbejde, hvor vi fremmer 
vore egne interesser, og hvor 
vi forstår at finde og lave nye 
værdifællesskaber på tværs 
af landegrænser,« understre-
ger udenrigsministeren.

Uudnyttet potentiale
I den sammenhæng er ikke 
mindst Indien en afgørende 

aktør. Økonomisk fordi lan-
det i det seneste årti har 
stormet derudad med mis-
undelsesværdige høje vækst-
rater. Politisk fordi Indien er 
verdens største demokrati, 
og derfor er en mere naturlig 
værdi-partner end eksempel-
vis Kina og Rusland.

»Kommercielt har vi rig-
tigt meget at hente i Indien. 
Deres økonomi vokser med 
otte-ni procent om året og er 
et meget attraktivt marked 
for os. Der er 1,2 milliarder 
indere og man regner med, 
at Indien i 2027 vil være ver-
dens tredje største økonomi. 
Men lige nu udgør eksporten 
til Indien kun 0,4 procent af 
vores samlede eksport. Vi 
eksporterer kun for 2,2 mil-
liarder kroner, og det er ufat-
teligt lidt, og derfor har vi et 
stort uudnyttet potentiale,« 
siger Lene Espersen.

Politisk handler det om at 
få Indien til at påtage sig det 
ansvar, der følger med en sta-
tus som stormagt, påpeger 
udenrigsministeren.

»Når man er en global ak-
tør, så skal man også tage et 
globalt ansvar, og derfor er 
det også vigtigt, at inderne 
fortsætter med at yde bidrag 
til klimakampen og kampen 
mod terrorisme og gør noget 
for at fremme internationalt 
stabilitet,« siger hun og tilfø-
jer, at hun også over for sine 
indiske værter vil påpege, at 
Indien har et vigtigt regionalt 
ansvar.

Det gælder ikke mindst i 
forsøget på at få en forsoning 
i stand med arvefjenden Pa-
kistan. Den indisk-pakistan-
ske rivalisering er en direkte 
årsag til, at militæret og an-
dre stærke kræfter i Pakistan 
støtter den afghanske Tale-
ban-milits og dermed under-
graver Danmark og de andre 
NATO-landes forsøg på at 
stabilisere Afghanistan.

»Det er afgørende, at Pa-
kistan spiller en konstruktiv 
rolle i Afghanistan, og et Pa-
kistan, der føler sig truet af 
Indien, er et Pakistan, som er 
vanskeligt for udviklingen i 
Afghanistan, og et Pakistan, 

der ikke vil være interesseret 
i et stabilt Afghanistan, fordi 
pakistanerne så vil være om-
givet af fjender. Derfor er det 
meget vigtigt at få inderne til 
at berolige Pakistan,« siger 
Lene Espersen.

EU som taberregion
Under besøget i Indien vil 
Lene Espersen også indirekte 

repræsentere EU. For nok så 
megen af den flid og arbejds-
somhed, som danskerne iføl-
ge udenrigsministeren nu må 
mønstre for at klare sig i glo-
baliseringen, kan ikke gøre 
det alene.

»Jeg er meget optaget af, at 
vi i EU skal samle vore kræf-
ter. Vi får altså mere ud af at 
tale på vegne af 500 millio-

ner mennesker end 5,5 mil-
lioner, og det betyder også, at 
når jeg rejser til Indien, så er 
det med temaer, som EU også 
finder vigtige,« siger Lene 
Espersen, der dog frygter, at 
EU ikke samlet er i stand til 
at træffe de beslutninger, der 
skal til for at ruste os til frem-
tiden.

»Jeg er dybt bekymret for, 

at EU ikke tør satse på det, 
der er fremtiden for EU, men 
vil fortsætte med at lægge 
de fleste penge i det, der er 
fortiden. Problemet er, at 
EU for ti år siden besluttede, 
at vi skulle være den mest 
konkurrencedygtige region 
i verden, men i de seneste ti 
år er vi bare blevet overhalet 
af jeg ved ikke hvor mange 
lande. En af grundene er, at vi 
ikke har valgt at bruge penge 
der, hvor vi har en fremtid. Vi 
skulle jo bruge pengene på 
uddannelse, forskning, grøn 
teknologi og energieffektivi-
tet – områder hvor vi i forve-
jen er dygtige, men har brug 
for at rykke. Tværtimod bru-
ger EU midlerne på at under-
støtte et landbrug, der godt 
kan klare sig selv,« fastslår 
Lene Espersen, der alligevel 
mener, at det nødvendigt for 
Danmark at satse på fælles 
fodslag i EU.

»Det nytter jo ikke noget, 
at Danmark gør det rigtigt, 
rigtigt godt og igen bliver en 
vindernation, hvis vi er i en 
taberregion. Vi er nødt til at 
sørge for, at hele EU kommer 
med,« siger Lene Espersen, 
der også forudser et mindre 
intimt forhold mellem Euro-
pa og USA, hvis EU ikke man-
der sig op.

»Bare fordi Danmark og 
USA og EU og USA har en me-
get, meget tæt fælles historie 
og et værdifællesskab, så er 
det ikke givet, at vi for altid 
vil være bedste venner. Ame-
rikanerne vil også vende sig 
mod andre steder i verden, 
hvis det er der, at tingene 
udvikler sig til deres gunst. 
Vi oplevede det her i foråret, 
hvor præsident Obama sim-
pelthen aflyste EU-USA-top-
mødet. Fordi der ikke var nok 
på dagsordenen,« siger Lene 
Espersen, der både har rejst 
denne problemstilling over 
for sin EU-kolleger og over 
for USAs udenrigsminister 
Hillary Clinton.
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»Vi befinder 
os på en 
brændende
platform«

»Der er brug for en større rea-
litets-fornemmelse i Danmark. 
En erkendelse af, at vi befinder 
os på en brændende platform. 
Det er ekstremt vigtigt, at vi 
politikere – hvad enten man 
sidder i regeringen eller i op-
positionen – ærligt tør fortælle 
danskerne, hvor udfordret, 
vi er. Ikke kun Danmark, men 
hele den vestlige verden,« 
siger udenrigsminister Lene 
Espersen (K), der i dag indleder 
et besøg i Indien. 
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India Today er navnet på et nyt storstilet 
dansk-indisk samarbejde, der skal styrke 
båndene mellem Indien og Danmark kul-
turelt, uddannelsesmæssigt, kommercielt 
og politisk. Regningen betales af Holck-
Larsen Fonden, der er oprettet af den 
danske ingeniør Henning Holck-Larsen, 
der sammen med kollegaen Søren Toubro 
grundlagde Larsen & Toubro (L&T) tilbage 
i 1938.

Siden er L&T blevet indisk ejet, og i dag 
er virksomheden er industrikonglomerat 
med interesser og aktiviteter inden for 
industri, energi, elektronik, IT, finansielle 
tjenesteydelser samt bygge- og anlægs-
virksomhed. Larsen & Toubro er i dag en 

af Indiens største og mest velansete virk-
somheder med mere 45.000 ansatte i 2009 
og en omsætning i 2009/10 på omkring ti 
milliarder dollar, og virksomheden regnes 
tillige som den første globaliserede indiske 
virksomhed.

Holck-Larsen Fonden, der er ophørende, 
har besluttet at anvende sin formue til 
en række aktiviteter under overskriften 
»India Today«, og der ydes blandt andet 
omkring ti milloner kroner i støtte til en 
udstilling for samtidig indisk kunst samt 
mode og design på ARKEN – Museum for 
Moderne Kunst. Fonden har desuden afsat 
omkring 12 millioner kroner til stipendier 
for danske og indiske ingeniør- og musik-
studerende med henblik på studier i hen-
holdsvis Indien og Danmark.

Pengetank styrker dansk-indisk samarbejde
En fond skyder adskillige millioner  i et  dansk-indisk samar-
bejde. Bl.a . til stipendier for danske og indiske   studerende.

Både politisk og økonomisk er Danmark 
under pres som aldrig før. Vi bliver overha-
let indenom af verdens nye magtfulde ak-
tører. I dag indleder udenrigsminister Lene 
Espersen et besøg i en af dem, Indien.  
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