
terliggør du samtidig også 
den lange rældæ af førende 
amerikanske generalers væg
tige udsagn, som C.J. citerer og 
konlduderer ud fra. Prøv der
for at forldare C.J. og genera
lerne, hvorfor deres meninger 
og indsigter forekommer dig 
så komplet intetsigende. 

Så er der Marianne Jelveds 
skarpe analyser af, hvor ræd
selsfuldt umenneskelig hun 
oplever regeringens behand
ling affolk i nød. Hvad med at 
forldare hende (og os), hvorfor 
den behandling gør dig så 
ubelcymret? Hvordan man be-

grundsstof; men vi begynder 
da at tvivle på lødigheden ge
nerelt, når stof som dette kan 
få lov at passere. 

LEVE AF HVAD? 
Kirsten Ravn Møller, Hundens 
Kvaner3,Ballerup: 
Det kan da godt være, at efter
lønnen er asocial og unødven
dig for den persongruppe, ra
dikale og regeringspartierne 
omgiver sig med, men se reali
teten i øjnene, hvad skal f.eks. 
nedslidte hjemmehjælpere, 
fabriksarbejdere, butiksansat-
te, Jord- og betonarbejdere le-

at tage vare om. Desuden bør 
man også se på, hvad den Idne-
siske befollcnings øgede laav 
om en mere socialt retfærdig 
fordelingspolitik vil betyde 
økonomisk på længere sigt. 

For øjeblildæt er ubalancen 
mellem Europa og især Kina 
baseret på, at Kinas fordelings
politik er ekstremt kapitali
stisk i modsætning til de fleste 
europæiske landes. En æn
dring i den Idnesiske forde
lingspolitik kan ild<e undgå at 
betyde højere priser for Idnesi
ske varer og en bedring af eu
ropæisk konloirrenceevne. 

sløret' ved offendiggørelsen af en meter 
udprintede mail fra Sundhedsministeri
et. IVlen det 'afslører' intet. Det belcræfter 
blot, at Finansministeriets embedsmænd 
passer deres opgave, som er at være på ud
lag efter alle tænkelige muligheder for at 
reducere de offentiige udgifter. Og priser
ne blev jo sat ned. 

Hvis det er bevis på 'overbetaling', så er 
der overbetaling overalt. Også når nogle 
skoler og hospitaler er dyrere end andre. 
Og når de socialdemolo-atiske regioner 
drives dårligere end Region Syddanmark, 
der bl.a. sparer penge ved at udbyde ope
rationer til private. 

Også Sundhedsministeriets embeds
mænd passer deres arbejde. De gjorde op

vis', som TV 2 Idippede væk: Da Lyldcetoft 
var finansminister 
i 1998, betalte han 
100 procent af den 

Eneste fejl var, offentlige takst for 
at Rigsrevisor private Imæ-og dis-

fikenuførdig S S r t s y -
rapport SeliS nes S-SF og medier
uger for sent ne lldæ var udtryk 

for'overbetahng'! 
I 2006 satte Løldæ priserne ned med 

fem procent, da regioner og hospitaler ik
ke Icunne forhandle sig til enighed. 

12007 slcrevhan i regeringsgrundlaget, 
at der slculle foretages beregninger med 
henblik på yderligere prisnedsættelser. 

til private. Pr 1.1.2010 blev de nedsat med 
yderligere tre procent af Carsten Koch, 
tidl. S-sundhedsminister, der i mellemti
den var blevet 'opmand', 

KORT FORTALT: Først blev der fremkaldt 
private 'operatører', som nu udgør et par 
procent af hospitalsselctoren.360.000 fle
re blev opereret. Så blev priserne nedsat, 
da markedet Icunne bære det. Eneste fejl 
var, at rigsrevisor fik en ufærdig rapport 
seks uger for sent. Resten var en kæmpe
succes. 

Hvorfor skal det så nedgøres? Fordi S-SF 
fører valgkamp, og fordi de hader frie 
valg. De bekæmper privathospitaler. Vi 
bekæmperventelister!. 

/ /*• ;x 

LENE ESPERSEN 

politisk indflyde 
der matcher det 
økonomiske 

en. 

Lene Espersen er udenrigsminister (K). 
Hun rejser i dag tiUndien, 

»GLOBALIZATION is a two-way street«. Så
dan lød det fra præsident Obama, da han 
i sidste måned besøgte Indien, og det vil 
ogsåværemJtudgangspunlct,nårjegi 
morgen rejser til New Delhi for at mødes 
med min indiske kollega, Sri Krishna. Det 
glædelige budskab er nemlig, at globali
seringen ildce kun handler om, at danske 
virksomheder etablerer sig i vækstøko
nomier som Indien for at Idare sig i den 
internationale konkurrence. Den hand
ler også om, at indiske virksomheder ska
ber arbejdspladser i Danmark, fordi de 
har baig for den viden og ekspertise, 
som en veluddannet dansk arbejdsstyrke 
besidder på bestemte områder. 

Et godt eksempel på denne udvilding 
er en af verdens største producenter af 
vindmøller, indiske Suzlon, der allerede i 
2004 valgte at placere en global afdeling 
for salg og projektstyring i Århus. Suzlon 
ønskede at få adgang til Danmarks stær
ke kompetencer inden for vindmøllein
dustrien, og i dag har afdelingen om-
IcringlOO medarbejdere. På grund af 
Danmarlcs fremtrædende position inden 
for forslaiing og udvilding af vindtelcno-
logi udvidede Suzlon i 2009 tillige et ud-
vildingscenter for aerodynamik og vin
ger i Århus. 

Som udenrigsminister ser jeg det som 
en af mine fornemmeste opgaver at til-
trældce udenlandske investeringer i stil 
med Suzlons, der kan skabe arbejdsplad
ser og økonomisk vælcst herhjemme, og 

det vil også være min Idare ambition, når 
jeg i morgen sammen med en medrej
sende dansk erhvervsdelegation vil mø
des med en rældce fremtrædende repræ
sentanter for indisk erhvervsliv 

INDIEN ER i dag et buldrende vælcstioko-
motiv, der sammen med Kina og Brasili
en er med til at stimulere efterspørgslen 
på verdensmarkedet i en tid, hvor USA og 
Europa fortsat døjer med økonomisk af
matning, lav forbrugertillid og store 
gældsproblemer. Ifølge IMF forventes 
væksten i indisk økonomi i år at ligge på 
imponerende 8,5 pet, og næste år på 9 
pet., og en af de ældste sandheder i inter
national politik siger, at der over tid eksi
sterer en direlcte sammenhæng mellem 
økonomisk styrke og politisk indflydelse. 
Det gælder naturligvis også i Indiens til
fælde. 

Den globale finanslaise har drastisk ac
celereret den forslcydning af politisk og 
økonomisk vægt fra Vesten og over mod 
Asien, som har været undervejs i mere 
end 20 år, og som er i færd med at gøre 
Indien til en global nøglealctør på de sto
re internationale spørgsmål. Denne pro
ces hverken kan eller bør vi forsøge at for
hindre. 

Vi skal derimod forsøge få det bedste 
ud af den, og det gør vi kun, hvis vi ufor
færdet og risikovilligt forstår at gribe de 
kæmpe muligheder, som den nye ver
densorden tilbyder os. En verdensorden 

præget afmagtspredning, større uforud
sigelighed og mere uformelle samar
bejdsmønstre mellem flere forskellige 
globale alctører, hvor der ildce længere vil 

være en altdomi-
i ,j ' , nerende super-
i ' : magt, der kan 
Ti I forskel fra svinge taictstok-
Kina.somomfå ^̂ *̂"- .. , 
o , ,., For Indien er der 
ar kommer til j^g^n tvivl om, 
at slås med en hvor den økono-
Stor ældrebyr- mlske magt kom-
de, der alt an- mer tU at ligge i 
detliqevil det 21 århundrede. 
, , „ „ „ „ j ^ ^ Premierminister 
lægge en dæm- ^^„^„hansingh 
per pa Væl(Sten ^ar fremhævet, at 
i den kinesiske »det 21. århund-
Økonomi, vil In- rede tilhører ASI-
diens befolk- en«, og der hersker 
ninnial ildce tvivl om, at 
" ' " 9 ' ^ \ . potentialet i Indi-
OVerskuelig en er enormt, TII 
fremtid liave en forskel fra Kina, 
meget [løj an- somomfåårkom-
delafunge mer tU at slås med 

en stor ældrebyr
de, der alt andet lige vil lægge en dæm
per på vælcsten i den Idnesiske økonomi, 
vil Indiens befollcning i al overslcuelig 
fremtid have en meget høj andel af unge, 
hvilket lover godt for landets økonomi
ske fremtidsudsigter. 

Indiens vækst forventes at overgå den 

Idnesiske vækst i løbet af få år, og ifølge 
den amerikanske investeringsbank Gold
man Sachs vil Indien blive verdens tredje
største økonomi i 2027. Derfor nærer den 
indiske regering berettigede forventnin
ger om, at landet fremover bør have en 
politisk indflydelse, der matcher dets 
økonomiske formåen. Det støtter vi fra 
dansk side, og der bliver utvivlsomt lej
lighed for Danmark til at demonstrere 
denne støtte i løbet af de næste to år, hvor 
Indien indtager en plads som ildce-per-
manent medlem af FN's Sildcerhedsråd, 
og hvor Danmark overtager EU-formand-
skabet i januar 2012. Det vil være oplagt 
for det danske EU-formandskab at søge et 
tættere samarbejde med Indien ildce 
mindst omlcrlng konflilcterne i Sydasien 
og Afghanistan, udvildingen i Mellemøs
ten, bekæmpelsen af international terro
risme samt indsatsen mod spredning af 
masseødelæggelsesvåben og arbejdet 
med at styrke FN's fredsbevarende opera
tioner. 

JEG ER overbevist om, at Indien er parat 
til at påtage sig et større internationaft 
ansvar, der flugter med landets nyvund
ne økonomiske styrke. Indien er allerede 
i dag en af de største bidragydere til FN's 
fredsbevarende operationer, og indiske 
Icrigssldbe spiller en vigtig rolle i den in
ternationale indsats mod somaliske pira
ter i Adenbugten ud for Afrikas Horn. Li
gesom Danmark yder Indien også en 

massiv bistandsindsats i Afghanistan, 
idet regeringen i New Delhi foreløbig har 
givet 7,2 mia. ler. til genopbygning af in-
frastrulctur, kapacftetsopbygning og 
fremme af rettighederne for afghanske 
Icvinder. For mjg at se er det netop, når vi i ' 
USA og Europa formår at løfte i fælles flok 
med de nye globale alaører som Indien, 
at vi kan gøre det 21. århundrede til et år
hundrede præget af mindre fattigdom, 
terrorisme og ustabilitet og mere demo-
Icrati, økonomisk vækst og internationalt 
samarbejde. 

Globale spørgsmål som Idimaforan-
dringer, energimangel og globale økono
miske ubalancer kan imidlertid bedst 
adresseres i internationale fora. De findes 
ganske vist allerede, men hvis vi skal und
gå, at de eksisterende fora som f eks. FN, 
WTO, Verdensbanken og IMF tømmes for 
reel beslutningslcraft og slcubbes tfl side 
af mere uformelle og eksldusive Idubber 
som G20, er det nødvendigt at tilpasse de 
gamle hæderlcronede internationale or
ganisationer til den nye verdensorden. 
Det kan være svært for nogle lande at ac
ceptere, men det er en helt nødvendigt 
tilpasning til den nye globale virkelig
hed. Hvis USA og Europa, hvis andel af 
verdensøkonomien er slcrumpet fra 51 
pet, i 1969 til 38 pet. 12006, ildce i tide for
mår at indstille sig på den nye globale 
magtbalance, risikerer vi, at ildce bare 
sværvægtere som Kina, Indien og Brasili
en, men også de såkaldte 2. bølge-lande 



havde man 200.000 brug, i 1990 80.000 
brug og i dag ca. 40.000 brug. Antallet af 

heltidsbrug er procent
vis faldet endnu mere, så
ledes at der i dag Icun er 
U.OOO heltidsbrug. Det 
har haft voldsomme kon-
selcvenser for livet i land-
distrilcterne. 

At der er visse størrel-
sesøkonomiske fordele i landbruget, er 
en given ting. De små husmandsbrug, 
man havde før, er alt for små til at Icunne 
give en rimelig indkomst uden en hoved
indkomst fra beskæftigelse uden for be
driften. At mange af dem har udvildet sig 
til deltids- og fritidsbrug, er positivt. 

SØREN 
KJELDSEN' 
KRA6H 

Det er imidlertid en uheldig udvilding, 
fordi landbruget ildce lever op til de øn
sker, man kan stille fra samfundets side. 
Der er alvorlige problemer med de pro-
dulctionsmetoder, der følger med de sto
re landbrug. 

Hertil kommer, at landbrugene i dag er 
så store og så kapitallaævende, at unge, 
der måtte være interesseret i landbioig, ik
ke har en jordisk chance for at overtage 
bragene. Det er også derfor, der er åbnet 
op for, at selskaber kan overtage land-
bmg. Tilgangen af interesserede unge til 
landbraget er meget lille. Dette er et gan
ske alvoriigt problem, idet et erhverv 
uden ungdom er et døende erhverv 

Hvad har været drivlcraften bag udvlk-

favoriseret de store brug, således at de sto- mønster. 
re brag har haft bedre muligheder for at Bragene er delt op efter størrelse, nem-

Driftsresultater og landbrugsstøtte for kvægbrug, gennemsnit pr, brug 

ÅRSVÆRK 1-2 2-3 OverS 

Gennemsnit 2000-2005 
Driftsresultat før driftstilskud 
Driftstilskud 
Driftsresultat efter driftstilskud 

-55,000 kr. 
137,000 kr. 
83,000 kr. 

-68,000 kr. 
245,000 kr. 
177,000 kr, 

7^ 

-213,000 kr, | 
427,000 kr, i 
214,000 kr, f 

L i 

Driftsresultat før driftstilskud -188,000 kr, -238,000 kr, -1,221,000 kr, S 
Driftstilskud 247,000 kr, 412,000 kr, 720,000 kr, ° 
Driftsresultat efter driftstilskud 59,000 ler, , 174,000 kr, -501,000 kr, I 

Icriseåret 2008, er tendensen til, at de sto
re brug Idarer sig dårligst uden EU-støtte, 
endnu mere markant. Det er langt mere 
markant for svinebrag end for Icvægbrag. 

KONiaUSIONEN ER således Idar: Når man 
ser bort fra landbragsstøtten. Idarer de 
små og mellemstore heltidsbrug sig Idart 
bedre end de helt store brug. 

Hvorfor kan de store brug ildce Idare 
sig? Det hænger sammen med, at de store 
brag binder for meget kapital 1 produk
tionen. Landbruget er desuden et meget 
managementlcrævende erhverv. Driftsle
delsen på et landbrug er ganske afgøren
de for driftsresultatet. I familiebniget er 
ejer, driftsleder og den, der udfører arbej-

REGNSICABSRESULTATERNE vist i tabellen 
rejser nogle centrale spørgsmål. 

Er det virkelig fornuftig af landbragser-
hvervet at fortsætte den nuværende 
stralcturadvllding hen imod industri
brag? Burde lovgivningen ildce laves om? 
Burde den landbragspolitik, som favori
serer storlandbraget, ildce erstattes af 
landbrags- og landdistrilctspolitik, som 
på en gang gavner det samlede landbrag, 
landbefollcningen i landdistrikterne og 
samfundet? 
analyse@pol,dk 

Søren Kjeldsen-Kragh, professor, Københavns 
Universitet 

Støbeskeen for Danmaric og Indien 
KRONIKENI MORGEN 
PREBEN ETWIL 
De fleste børn har det godt, men. 

som Indonesien, Mexico, Sydkorea og 
Sydafrika danner nye internationale fora, 
der er slcræddersyet til deres interesser 
og værdier, og som ildce levner noget 
nævneværdigt spilleram til EU. 

Derfor støtter Danmark Indiens ønske 
om et permanent sæde i FN's Sildcerheds
råd. Det er Icun rimeligt ildce mindst i 
lyset af, at Indien er verdens største de-
molcrati, og den indiske befollcning ud
gør ca, 17 pet. af verdens samlede befolk
ning. 

Jo før vi i EU - og i Danmark - finder vo
res ben at stå på i den nye verdensorden, 
desto bedre vil det være for os. Den nye 
verdensorden er forbundet med store 
udfordringer, men den er samtidig også 
forbundet med nye muligheder. Det ser 
vi også i værdidebatten. Her står vi på 
tærslden til et årti, hvor universelle vær
dier som demolcrati og menneskerettig
heder vil komme under øget pres. Men 
der vil også opstå nye samarbejdsmulig
heder med globale alctører som verdens 
største demolaati Indien og Brasilien, 
med hvem vi deler mange værdier, om 
end vi ildce altid ser ens på disse spørgs
mål. Derfor vil det være naturligt, at det 
er emner, som jeg vil drøfte på mine be
søg i disse lande - det gælder også under 
mit besøg i Indien. 

FREMTIDSSIKRINGEN af det danske vel
færdssamfund vil bl.a. Icræve, at små- og 
mellemstore danske virksomheder bli
ver bedre til at koble sig på den store 
vælcst i Indien og i Asien som helhed. Fi
nansieringen af vores velfærdssamfund 
hviler i dag i alt for høj grad på, at en 
håndfuld store danske virksomheder år 

efter år er i stand til at øge deres eksport
indtjening. I rande tal står 10 pet. af de 
danske eksportvirksomheder for 90 pet. 
af vores eksport, og som elcsportens mini
ster betragter jeg det således som en 
bunden opgave at få bredt dansk eksport 
ud på mange flere virlcsomheder. 

Det Icræver øget risikovillighed og me
re mod på internationalisering netop 
hos de små- og mellemstore virksomhe
der, der udgør rygraden i dansk erhvervs
liv, for at komme ud på fjerne vækstmar
keder som det indiske. Af samme grand 
har Udenrigsministeriet søsat et 'VitTis'-
program, der skal give disse virksomhe
der nye muligheder for at ekspandere 
globalt. Kernen i Vitus-programmet er so
lid forberedelse og benhård ekselcvering 
af en eksportstrategi på et udvalgt vækst
marked som eksempelvis det indiske, 
hvor en dansk virksomhed og en eksport
rådgiver fra Udenrigsministeriet indgår i 
et tæt parløb. Målet er at skabe en målbar 
eksportsucces inden for ni måneder. 

For EU og Danmark skal simpelthen 
være til stede der, hvor vælcsten er. Det 
var med det for øje, at jeg i sidste måned 
besøgte Kina, og jeg planlægger ligeledes 
at besøge Brasilien og Rusland i begyn
delsen af det nye år bl.a. for at åbne døre 
og formidle netværk for danske virksom
heder Hvis vi griber det Icorrelct an, kan 
der være kontant afregning med store 
kontrakter og titusindvis af job. Under 
præsident Obamas besøg i Indien i sidste 
måned blev der underslcrevet kommerci
elle kontralcter, der silcrer en amerikansk 
mereksport på 52 mia. ler., hvilket svarer 
til over 53.000 amerikanske job. 

De kontralcter, der planlægges indgået 

under mit besøg, vil selvfølgelig være af 
en mere beskeden størrelse end de ame
rikanske, men de vil give danske virksom
heder et vigtigt brohoved, så de forhå
bentlig kan udbygge deres markedsan
dele i de kommende år og tjene som in
spiration for andre danske virksomhe
der. 

Desværre er EU endnu ildce kommet så 
langt i det strategiske partnerskab med 
Indien som USA, men vi arbejder hårdt 
på det. Det er mit håb, at EU i første halv
del af 2011 vil være i stand til at indgå en 
frihandelsaftale med Indien, der vil ska
be bedre adgang for europæiske og dan
ske virksomheder på det indiske marked, 
og j eg er selvsagt glad for, at der på EU/In
dien-topmødet i sidste uge blev gjort 
fremslcridt i sagen. Ifølge indiske oplys
ninger er der udsigt til, at samhandlen 
mellem EU og Indien i Icraft af en frihan
delsaftale vil Icunne stige fra det nuvæ
rende niveau på Icnap 450 mia. ler. årligt 
til omlcrlng 750 mia. ler. i 2013. Det er 
enorme beløb! En frihandelsaftale vil re
ducere de toldsatser, som hæmmer sam
handlen mellem Europa og Indien i dag, 
men hovedudfordringen ligger andre 
steder. Det vil have stor betydning at få 
bedre markedsadgang for tjenesteydel
ser og investeringer, at få åbnet op for of
fentlige udbud og få bedre aftaler om 
håndhævelse af intellelctuelle ejendoms
rettigheder samt at få nedbradt ildce-
toldmæsslge handelsbarrierer. Øget sam
handel bør også brages til at fremme en 
mere grøn økonomi, hvor vi i Danmark 
jo har helt særlige kompetencer. 

EU ER I dag Indiens største samhandels-

/ 

Jeg liåber selv
sagt, at mange 
flere danske 
virksomheder 
vil følge i Carls
bergs fodspor i 
de kommende 
år 

partner. Men der ligger stadig et stort -
og stigende - utappet potentiale. Den in
diske middelldasse er voksende, og med 
stigende købelcraft og nye forbrugsmøn-

/ stre er der principi-
' I elttaleomet 

enormt marked, 
som kan bidrage 
til øget dansk vare-
eksport. I dag er In
dien Danmarlcs 32. 
største eksport
marked, men det 
skal vi Icunne gøre 
langt bedre i de 
kommende år i 
lyset af den riven
de udvilding, som 

den indiske økonomi er inde i. 
Under mit besøg i morgen ledsages jeg 

af en større dansk erhvervsdelegation in
den for energi og cleantech, og det lover 
godt, at mange danske virlcsomheder al
lerede har kastet sig ud i et indisk ekspor
teventyr. I begyndelsen af 2008 var der 
ca. 70 danske virlcsomheder registreret i 
Indien, og i dag er tallet over 110. Det er en 
stigning på mere end 50 pet., og i de sene
ste måneder har man f.eks. i det indiske 
gadebillede Icunnet se flere danske tøjbu-
tildcer slcyde op, og disse butildcer hen
vender sig til den købelcraftige indiske 
middelldasse, som meget gerne må blive 
en større bidragyder til vækst og beskæf
tigelse i Danmark. Feks. har Carlsberg 
som led i en stor ekspansionsplan for det 
indiske marked for nylig åbnet sit femte 
bryggeri i landet, og det er med til at styi"-
ke Carlsbergs internationale konlcurren-
ceevne. Jeg håber selvsagt, at mange flere 

danske virlcsomheder vil følge i Carls
bergs fodspor i de kommende år. 

Det er dog langtfra Icun forbragsvarer, 
der efterspørges i Indien. Et område, som 
bør gives særlig opmærksomhed, er 
'grønne virksomheder'i lyset af Indiens 
planlagte kapacitetsforøgelser inden for 
miljøløsninger og energiforsyning. I køl
vandet på den massive vækst er der op
stået betydelige miljøproblemer, hvilket 
giver nye muligheder for dansk miljøeks-
port. For nylig slog Miljøstyrelsen og seks 
danske virlcsomheder sig sammen om at 
effelctivisere vandrensningen i den indi
ske hovedstad New Delhi, og i sidste må
ned underslcrev Miljøstyrelsen en aftale 
med indiske mjmdigheder, der skal åbne 
døren for eksport af dansk vandtelcnolo-
gi. Aftalen giver danske firmaer lov til at 
undersøge og måle et indisk renseanlæg 
og derved dokumentere, hvor meget me
re effelctivt spildevandet kan renses. Der
næst skal virksomhederne lave de nød
vendige ombygninger på anlægget med 
henblik på at sænke energiforbruget og 
forbedre Indiens rensning af spildevand. 
Indien står over for store investeringer 
på vandområdet, og de danske virksom
heder har i den sammenhæng meget at 
byde på. Under mit møde i morgen med 
udenrigsminister ICrishna vil vi indgå en 
aftale om et langt tættere samarbejde på 
en rældce kommercielt vigtige områder, 
som forhåbentlig vil levere et kontant bi
drag til vælcst og jobskabelse i Danmark, 
Det drejer sig bl,a. om samarbejde inden 
for shipping, biotek, it samt ny og vedva
rende energi. 

MEN SAMARBEJDET mellem Danmark og 

Indien handler naturligvis om mere end 
regeringskontalcter og kommercielle for
bindelser. Det handler også om mellem
folkelige kontalcter og Iculturelt samar
bejde. Jeg har med stor tilfredshed kon
stateret, at der allerede eksisterer et tæt 
samarbejde inden for Iculturadvelcsling, 
som bl.a. har udmøntet sig i dansk støtte 
til restaureringen af den gamle danske 
handelsstation i Trankebar på Indiens 
sydlcyst. Det samarbejde bliver nu udbyg
get, så vi i de kommende år kommer til at 
se mere indisk Icultur i Danmark taldcet 
være det privatfinansierede projeict India 
Today, som vil stå for en større Icunstud-
stilling på Arken tæt på København, lige
som der vil blive afsat midler til udveks
ling mellem indiske og danske telcniske 
universiteter. Mere afdet, for som den 
tidligere udvildingsminister Poul Niel
son (S) engang udtalte, så er den verden, 
der ligger uden for Danmark, større end 
den verden, der ligger uden for de fleste 
andre lande. Det har han unægtelig ret i 
ildce mindst i forhold til et kæmpe land 
som Indien. Derfor er det også min Idare 
forhåbning, at der i årene fremover bli
ver meget mere Indien i Danmark og 
endnu mere Danmark i Indien. 
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