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Hård prioritering mellem sikkerhed og klima i EU
P O L I T I K Der er milliarder på vej til den grønne
omstilling gennem stort set alle EU’s budgetposter.
Det kan give et betydeligt boost til hele Europas
omstilling. Men prioriteringen af klimaet kræver, at
man får især Syd- og Østeuropa med, og at der også
bliver råd til migrations- og sikkerhedspolitik.

Lige nu er det
Europa, der sidder med
de gode kort på hånden,
mens de bitre cowboys i
Det Gamle Vesten nedstirrer
hinanden for at se,
hvem der blinker først.
Læs chefredaktørens blog
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Renten er faldet i 700 år
N Y V I D E N De aktuelle renter, der ligger på eller
omkring nul procent, lægger sig fint i forlængelse
af en historisk trend med faldende renter, viser et
studie foretaget af Bank of England.
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Forsker: Temperaturen stiger, uanset hvad vi gør
G R Ø N O M S T I L L I N G Vi bliver nødt til at forstå,
at vi – uanset hvad vi gør – kommer til at stå med
betydelige temperaturstigninger de næste 50 år,
siger klimaprofessor Dorthe Dahl-Jensen. Det vil
betyde store forandringer, som vi skal forberede os
på, samtidig med at vi nedbringer fremtidens CO₂niveauer i atmosfæren.
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Kan robotter holde hånden under velfærden?

Morten Voigt

D I G I TA L O M S T I L L I N G Når robotter overtager
flere opgaver, vil mennesker miste deres arbejde, og
staten vil miste sit skattegrundlag. Derfor bør robotter betale skat, lyder det fra flere sider. Men er det
overhovedet en realistisk mulighed?
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Fremtidsscenarier kan ændre ved nutiden
T E C H T E N D E N S E R Både professionelt og privat
er vi nødt til at reagere hurtigere og hurtigere. Det
er svært i en verden, som virker mere foranderlig og
uforudsigelig end nogensinde. Scenarier og fortællinger om fremtiden kan hjælpe os.
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Statsministerens strategiske ledelsesprojekt

Den europæiske leder
er ung og visionsdrevet

L E D E L S E Mette Frederiksen vil dreje Danmark
i en ny retning. Bo Smith, forhenværende departementschef, har set på, hvad der rumsterer i Statsministeriet, og peger på fire udfordringer for projektet.

S P E C I A L Man kan ikke længere portrættere de
øverste politiske ledere som gamle mænd i mørke
jakkesæt. I hvert fald ikke i Europa. Her er gennemsnitsalderen på magthaverne raslet ned siden
slutningen af 1980’erne.
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Stærk dokumentar, menneskeklog
podcast og gribende selvbiografi

En ny type politiker har dermed sat sig på magten.
Den yngre generation lader sig i mindre grad binde
af politiske ideologier – i stedet navigerer de efter
mærkesager, som har bred genklang hos vælgerne.

S E T, L Æ S T O G H Ø R T Børns Vilkårs direktør,
Rasmus Kjeldahl, er blevet mindet om næstekærligheden i uafrystelig dokumentarfilm og har lyttet til
historier fra livet på dødsgangen.

Danmark er det perfekte billede på den udvikling.
Her er alderen på både statsministre, ministre og
folketingsmedlemmer dalet, mens andelen af ældre i
befolkningen vokser.

Kompleks koordination venter
Socialdemokratiets nye pressechef
N Y T J O B Mikkel Harboe indtager til marts stillingen som pressechef hos Socialdemokratiet. Her skal
han forsøge at holde styr på udmeldinger og udspil
fra både ledelse, ministre og særlige rådgivere.
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USA er forvandlet til
Det Gamle Vesten
Glem Det Vilde Vesten. USA er ved at gro fast i gamle måder at tænke på
og en insisterende modstand mod at tænke nyt. Det er en mulighed for Europa,
hvis kontinentets unge ledere tør gribe den.

K O M M E N TA R

N

år historikere en dag skal finde det punkt, hvor det
amerikanske århundrede sluttede, og hvor Europa
og Amerika gled fra hinanden igen, vil mange sikkert pege på 2002 og optakten til krigen i Irak.
Det var her, at Vestens tro på egen usårlighed kulminerede med den fatale krig i Irak, som ikke bare endte med at
splitte den transatlantiske alliance, men også ledte USA ind i
en ny, indadvendt og isolationistisk periode.
Det var også dengang, at den amerikanske forsvarsminister hånligt talte om New Europe og Old Europe. Det nye
Europa var de få lande – Danmark, Spanien, Storbritannien
og enkelte østlande – som gik med i den amerikanske krig.
Det gamle Europa var alle de andre, som i Rumsfelds billede
hang fast i fortiden.
I dag giver opdelingen ikke meget mening mere. Europa
er nu især opdelt i den store gruppe, der står sammen i EU –
og så den gruppe, der af forskellige grunde står uden for, men
alligevel følger flokken i alt væsentligt.
Til gengæld er det nu åbenlyst, at det land, vi i mange år
kaldte for Det Vilde Vesten, nu er blevet til Det Gamle Vesten.

Jakob Nielsen
Ansv. chefredaktør,
Mandag Morgen

42-årige Emmanuel Macron ledes Europa af unge politikere,
der hver især kunne være barnebarn til den ældre mand, der
med stor sandsynlighed bliver USA’s næste præsident.
Således også herhjemme, hvor 42-årige Mette Frederiksen er historiens yngste statsminister og omgiver sig med en
regering, der i alt væsentligt er bygget op af folk fra hendes
egen generation. Efter et halvt år ved magten har hun også
gennemført generationsskiftet i toppen af embedsværket.
Nøjagtig som i USA kan man ikke skære de unge europæiske ledere over en kam. De har forskellige mærkesager og ser
forskelligt på balancen mellem nationalstatens og fællesskabets rolle.
Men de deler en tro på, at samarbejde og regulering kan
redde verden.

OPTAKTEN til det amerikanske præsidentvalg har gjort udviklingen tydelig for enhver. Fem af de seks førende kandidater til at blive USA’s præsident er over 70 år gamle, og tre
af dem vil fejre deres 80-års fødselsdag i Det Hvide Hus, hvis
de bliver valgt.
Politisk kan man selvsagt ikke skære de ældre præsidentkandidater over en kam, men den kæntrede aldersfordeling
går igen blandt lederne i Kongressen og er et fysisk udtryk for
et dysfunktionelt politisk system, hvor gamle magtbalancer
og snævre interesser blokerer for enhver fremdrift og bidrager til en i forvejen alvorlig polarisering.
Det er svært at sige, om den unge generation bliver holdt
ude – eller om den selv har vendt ryggen til det politiske system i frustration og afmagt. Men uanset hvad er resultatet
tydeligt: en nation, der har vendt sig indad, og som har opgivet at spille en ledende rolle i løsningen af klodens aktuelle
og akutte problemer, uanset om vi taler om klimaindsatsen,
forsvaret for demokratiet eller regulering af globaliseringens samfundsnedbrydende techvirksomheder.

SET FRA HELIKOPTERE er Mette Frederiksens kompromissøgende mindretalsregering – og de øvrige partiers samarbejde med regeringen – et eksempel til efterfølgelse i dens
udogmatiske tilgang til det politiske arbejde. Eller se på
Østrig, hvor den nationalkonservative Sebastian Kurz ligefrem har dannet regering med det progressive grønne parti.
I Europa er der en nedarvet tendens til selvpineri – som
om det 20. århundredes krige og tragedier forhindrer os i
at tro alt for meget på det gode. Omvendt i USA, hvor optimismen nogle gange mod alle odds bliver en selvopfyldende
profeti.
Men lige nu er det Europa, der sidder med de gode kort på
hånden, takket være en pragmatisme, som kan sikre fremdrift, mens de bitre cowboys i Det Gamle Vesten nedstirrer
hinanden for at se, hvem der blinker først •

KONTRASTEN TIL EUROPA kunne ikke være større. Som
Mandag Morgen beskriver i denne uges fascinerende tema,
har en ny generation sat sig i spidsen for det gamle kontinent
med en stålsat ambition om at løse nogle af de enorme udfordringer, der ligger på bordet foran dem.
Fra Finlands 34-årige Sanna Marin i nord til Frankrigs
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EU’s budgetforhandlinger:

Det er nu,
milliarderne skal skaffes
til Europas grønne omstilling
EU-Kommissionen vil i denne uge forsøge at overbevise de europæiske regeringsledere om,
at hver fjerde euro i det nye budget skal gå til grøn omstilling. 340 milliarder kroner om året
fra EU skal trigge lokale, nationale og private investeringer i den grønne omstilling i 27 lande.
Der er lagt op til et gigantisk partnerskab på tværs af den offentlige og private sektor.

GRØN OMSTIL LING

K

ompromiset, der kan opløse det højlydte budgetslagsmål i EU, som bryder ud i lys lue ved topmødet i Bruxelles på torsdag, ligger sådan set på
den flade hånd.
Hvis regeringer i velhavende nordeuropæiske
lande ønsker sig, at EU frem mod 2030 skærper sine klimapolitiske ambitioner, kommer de til at betale for, at de fattigere
lande i Øst- og Sydeuropa omstiller deres landbrug og energiproduktion i en mere klimavenlig retning.
Det kan helt konkret ske ved, at regioner med klimabelastende energiproduktion og landbrug får støtte fra EU til en
socialt bæredygtig grøn omstilling.
Samtidig vil de spareivrige lande i nord – herunder Danmark
– kunne pege på, at EU nu begynder at udvise større solidaritet
over for de sydeuropæiske frontlinjelande: Bulgarien, Grækenland, Italien og Spanien. Solidariteten ligger i, at det nye budget
markerer en historisk opprioritering af EU’s bevogtning af de
ydre grænser og af andre politikker, der har til formål at ruste
EU til en fremtid med konstant migrationspres fra Afrika og
Mellemøsten.

Claus Kragh
Europaredaktør, Mandag Morgen

Tidligere har projekter, hvor brug af kul er blevet erstattet af mindre klimabelastende naturgas, kunnet opnå støtte
som et klimavenligt projekt. Mens EU-Kommissionen med
Ursula von der Leyen i spidsen understreger, at man ønsker
at gøre grøn omstilling og satsning på klimavenlige teknologier til selve rygraden i EU’s investeringspolitikker inden for
landbrug, regional udvikling og forskning, er det også givet,
at man bliver nødt til at tage sociale hensyn i den forstand,
at virksomheder og lønmodtagere inden for klimabelastende
brancher har brug for både europæisk og national støtte til at
omstille sig til det nye industrielle paradigme.

Sikkerhedspolitik versus grøn omstilling

Det migrationspolitiske fokus både i det oprindelige budgetforslag fra EU-Kommissionen og efterfølgende kompromisforslag
afspejler den politiske virkelighed, at migrationskrisen i 2015
og de efterfølgende nationalkonservative oprør i en række EUlande satte en voldsom skræk i livet på EU-institutionernes ledere og på nationale ledere i EU-landene, herunder ikke mindst
Danmark.
Når det gælder den grønne profil, består den budgetmæssige
fornyelse i, at man fra Europa-Kommissionens side har erklæret, at i gennemsnit 25 procent af bevillingerne fra budgettet for
2021-2027 skal gå til projekter, der begrænser klimabelastningen, mens det i budgettet for 2014-2020 ‘kun’ var 20 procent.
Ud over at EU-institutionerne vil bruge en større del af budgettet på klimavenlige projekter, vil man samtidig stramme
kriterierne for, hvad der kan betegnes som klimavenlige projekter. Her har det eksempelvis potentielt stor betydning, at
EU’s Investeringsbank, EIB, i november 2019 besluttede, at man
fra 2021 ikke længere vil investere i projekter, der involverer
naturgas.
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Syd-øst versus Vest

Spændingerne mellem de spareivrige og klimafokuserede lande i nord og de langt mere beskæftigelsesmæssigt orienterede
lande i Øst- og Sydeuropa står helt klart forud for torsdagens
topmøde.
Mødet ventes at blive langvarigt og besværligt, selv om
uenigheden mellem landene i realiteten er marginal. EUKommissionen spillede ud med 1,11 procent af BNI, mens de
spareivrige lande med Danmark, Sverige, Holland og Østrig i
spidsen siger 1,00 procent.
Siden har man set et kompromisforslag på 1,07, og et godt
gæt er, at budgettet ender et sted mellem 1,07 og 1,11.
Men hertil kommer, at netop Holland, Sverige og Danmark
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Her kommer EU-budgettets klimapenge fra
EU-budget 2014-2020 og EU-Kommissionens budgetforslag til 2021-27 fordelt på budgetposter,
og beløb øremærket til klima, milliarder kroner1

Nuværende EU-budget 2014-2020:
1.561 milliarder kroner til grøn omstilling
67 mia. kr.

til klima

500

784 mia. kr.

til klima

Konkurrencedygtighed for vækst og job
Uddannelse, industri, forskning, energi

241 mia. kr.

til klima

530

Økonomisk, social og geografisk samhørighed
Regional udvikling blandt EU-lande til at
formindske økonomiske forskelligheder, klimarisici
Bæredygtig vækst: Naturressourcer
Landbrug, fiskeri og miljø

1.076

134

Sikkerhed og borgerskab
Migration, sikkerhed inden for
grænserne, sundhed
Globalt Europa
Udviklingshjælp, EU-udenrigspolitik

2.824

3.197

1 mia. kr.

til klima fra
uspecificeret
budgetpost

Administration
Lovgivning, pension, institutioner

456 mia. kr.

til klima

Uspecificeret budgetpost

EU-Kommissionens forslag til budget 2021-2027:
2.375 milliarder kroner til grøn omstilling
179 mia. kr.

Det indre marked, innovation og digitalisering
Forskning, strategiske investeringer, EU-rumprogram

433 mia. kr.

til klima

til klima

Samhørighed og værdier
Regional udvikling blandt EU-lande til at
formindske økonomiske forskelle
Naturområder og miljø
Landbrug, fiskeri og miljø

565
814

1.242

230
182

2.515

1.128 mia. kr.

til klima

Sikkerhed og forsvar
Intern sikkerhed, cybersikkerhed, kriserespons

2.928

Migration og grænseforvaltning
Grænsekontrol, asyl- og migrationspolitik
Naboområder og verden
Udviklingsstøtte, internationalt samarbejde, Grønland

635 mia. kr.

til klima

Administration
Institutioner, pension, Europaskolerne

Figur 2 — I aftalen om det nuværende EU-budget blev der sat et mål om at bruge 20 procent af det samlede budget på
klima. I EU-Kommissionens forslag til det fremtidige budget skal der bruges 25 procent på klima.
NOTE1 — Det samlede budget for både 2014-2020 og 2021-2027 er opgjort i faste 2018-priser, mens beløbene afsat til klima er
opgjort i løbende priser, hvilken kan give en mindre unøjagtighed. Alle beløb er omregnet til danske kroner i dagens kurs.
KILDE — Finansministeriet 2019 og EU-Kommissionen 2017.

står til at miste de rabatter, som man efter britisk forbillede
har fået i forhold til EU-budgettet. Nu hvor briterne er ude, mener EU-Kommissionen, at alle disse rabatter – også den rabat,
Danmark har haft siden 2014 – skal fjernes.

klimapolitik i det EU, der uden Storbritannien har cirka 435
millioner indbyggere.
Til sammenligning regner økonomer med, at Danmark med
5,8 millioner indbyggere skal bruge mellem 30 og 40 milliarder kroner om året frem mod 2030 på den grønne omstilling.
For hele EU’s vedkommende har kommissionsformand Ursula von der Leyen talt om, at der i EU er brug for investeringer på omkring 1.000 milliarder euro – cirka 7.450 milliarder
kroner – frem mod 2030. Men i det beløb medregner hun både
nationale, europæiske og private midler.

EU-penge skal trigge private penge

EU-Kommissionen kan pege på, at en opprioritering af klimaet fra 20 til 25 procent af budgettet betyder, at man i den
nye syvårige budgetperiode vil bruge 2.375 milliarder kroner
på klimaet – eller omkring 340 milliarder kroner om året – på
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Mere klima på budgettet – uanset størrelse
Nuværende EU-budget og forslag til nyt EU-budget i milliarder kroner, faste 2018-priser omregnet fra euro til danske
kroner med dagens kurs

FØR
BREXIT

FEM FORSLAG TIL NYT BUDGET EFTER BREXIT

Nuværende
budget

Kommissionens EU-parlaforslag
mentets
forslag

2014-2020

2021-2027

Samlet EU-budget

8.269 mia. kr.

8.478 mia. kr.

Medlemsstaternes
bidrag som pct.
af landets BNI

1,00 pct.

1,11 pct.

1,30 pct.

Andel af budget
øremærket til klima

20 pct.

25 pct.

25 pct.

Budgetperiode

2021-2027

Danmarks
Det afgående
finske formand- forslag
skabs forslag

2021-27

Det nye kroatiske formandskabs forslag1

2021-27

2021-27

7.612 mia. kr.

?

1,07 pct.

1,00 pct.

?

25 pct.

25 pct.

?

9.890 mia. kr. 8.120 mia. kr.

Figur 1 — Med Storbritannien ude af EU går det europæiske fællesskab fra 28 til 27 lande – og mister op imod syv
milliarder euro til det næste EU-budget. Men uanset om det samlede buget bliver større eller mindre i næste periode,
så skal der gå mere til klima.
NOTE1 — Det kroatiske formandskab for EU’s Ministerråd vil inden forhandlingsmødet 20. februar komme med et nyt
forslag til EU-budgettet.
KILDE — Europaudvalget 2020 og EU-Kommissionen 2018.

Det korte af det lange er, at investeringerne fra EU – uanset
om de falder inden for landbrug, regionaludvikling eller innovation og forskning – kun kan være katalytiske. EU’s midler
dækker langtfra hele investeringsbehovet. EU-budgettet kan,
hvis det bruges intelligent nok, medvirke til skabe slagkraftige
koalitioner mellem lokale og nationale offentlige og private
partnere, som i kraft af EU-investeringer eller garantier anser
det for opportunt selv at investere i klimavenlig infrastruktur
eller klimavenlige produktionsformer.

den bliver gjort tilgængelig for virksomheder og myndigheder
i resten af EU, hvor man også skal tilpasse sig klimaforandringerne.
Et andet dansk eksempel på, hvordan EU-investeringer i
den grønne omstilling bidrager til at trigge andre investeringer, er Den Europæiske Investeringsbanks investering på omkring 560 millioner kroner i investeringsfonden Copenhagen
Infrastructure II, der investerer i klimavenlige projekter som
havvindmølleparker og eltransmissionsnet. Med pengene
følger en slags europæisk ‘statsgaranti’, og det gør EU’s investeringsbank til en skattet investeringspartner for den lange
række af danske, norske og britiske pensionsfonde, der er med
i det danske projekt, som har en samlet investeringskapital på
knap 15 milliarder kroner.
EU’s katalytiske investeringsstrategi giver – når projektparterne og de øvrige investorer er dygtige og samvittighedsfulde
– gode resultater for relativt begrænsede investeringer. At der
er en risiko for, at det omvendte er tilfældet, siger sig selv.

EU er også katalysator for grøn omstilling i Danmark

Et eksempel fra Danmark er det såkaldte Coast to Coast Climate Challenge, der ledes af Region Midtjylland, som har fået 52
millioner kroner fra LIFE-programmet under EU’s landbrugsbudget. EU-pengene får følge af danske investeringer fra både
private og offentlige kasser, og i alt kan de 30 offentlige myndigheder og private virksomheder bruge 90 millioner kroner
på projektet fra 2017 til 2022. Pengene går til at udvikle teknologier og procedurer for, hvordan man på lokalt plan – på
en klimamæssigt bæredygtig måde – tilpasser sig klimaforandringerne. Afrapporteringen til EU betyder, at den danske vi-

Flere grønne pengekilder på vej

Ud over den nye investeringspolitik fra Den Europæiske Investeringsbank, der ikke længere vil investere i fossil energi, er
der i EU-systemet også potentielt klimagavnlige systemiske
ændringer på vej på en række andre områder:
EU-landene er netop enedes om en såkaldt grøn taksonomi,
der opstiller kriterier for, hvilke investeringer der anses for
grønne. Lignende overvejelser findes i Den Europæiske Centralbank.
Samtidig overvejes det at lempe kravene om finanspolitisk
disciplin i medlemslandene særligt for grønne investeringer.
På den måde vil et land kunne gennemføre langsigtede investeringer i klimavenlig infrastruktur, selv om det betyder, at
landets underskud på statsbudgettet bliver større end de tilladte tre procent af BNP •

Det korte af det lange er,
at investeringerne fra EU
kun kan være katalytiske.
EU’s midler dækker langtfra
hele investeringsbehovet.
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NY VIDEN
Af Thor
Steen Larsen
tsl@mm.dk
Mandag Morgen indsamler hver uge nye relevante analyser, rapporter og nøgletal

Faldende renter er
en historisk megatrend
Realrente (inflationsjusteret) fra 1311 til 2018, hele verden
Realrente, sikre aktiver (for eksempel kontanter, statsobligationer, guld)
Gennemsnit for århundredet
Trendlinje
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Bank of England har gennemgået den globale renteudvikling igennem de sidste 700 år, og trenden er nedadgående.
Den gennemsnitlige realrente (justeret for inflation) var 5,1 procent i 1300-tallet og bevægede sig i 1900-tallet ned til 2 procent.
Siden 2000 har den gennemsnitlige rente været 1,3 procent. Ifølge forfatterne til studiet er der ikke grund til at tro, at renten vil
stabiliseres omkring nul, og de peger i stedet på, at den overordnede trend sagtens kan fortsætte ind i det negative territorie.
KILDE — ‘Eight centuries of global real interest rates’, Bank of England, 2020.

Læs mere på mm.dk/nyviden
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Lejligheder er nu igen dyrere
end før finanskrisen. Nye tal

fra Danmarks Statistik viser,
at priserne på ejerlejligheder efter et
fald i 2018 nu igen er en anelse over
topniveauet før finanskrisen. Prisen
på enfamiliehuse og sommerhuse er
fortsat under topniveauet.
https://bit.ly/37VqE4L

2

Danmark og Holland har størst
andel kvindelige forskere i
kunstig intelligens. University

of Stanfords årsrapport på AI viser en
global eksplosion af AI-forskning, hvor
Danmark fremtræder som det land,
hvor kvinder er næstbedst publiceret i
forskningsartikler om AI.
https://stanford.io/36Td1Sv
—
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Her er erfaringerne med
forebyggelse for børn og
unge. Vive har kortlagt 18

kommuners omlægning til en mere
forebyggende indsats. Omlægning
har bl.a. givet modtagerne en mere
helhedsorienteret indsats og bedre
mulighed for at opspore mistrivsel.
https://bit.ly/2OoqUS8

SPECIAL

Europas
magthavere
er historisk unge
Mens gennemsnitsalderen for politiske ledere stiger globalt, bliver de i Europa bare
yngre og yngre. Flere europæiske lande har sat historiske rekorder, senest i Østrig
med valget af den 33-årige Sebastian Kurz som kansler. Det kan betyde, at Europa
vil blive ledet mere visionært og mindre ud fra gamle ideologier.

Laura
Ellemann-Jensen
lej@mm.dk

POLITIK

D

et har ligget i kortene altid:
Et lands øverste politiske
leder bliver du først den dag,
du har adskillige årtier bag
dig, og din erfaringsrygsæk
bugner af visdom. Stod det til hedengangne Platon, sad du ikke på øverste
taburet, før du var 50 år og havde gået så
grueligt meget igennem.
Men den tradition ser nu ud til at være
slut i Europa, hvor der de senere år er sat
aldersrekorder i ungdom en masse.
Der nævnes i flæng: Sanna Marin
fra Finland, 34 år. Sebastian Kurz fra
Østrig, valgt første gang som 31-årig og
generobrede magten i januar som 33årig. Frankrigs Emmanuel Macron, valgt
som 39-årig. Leo Varadkar fra Irland fik
magten i en alder af 38, og herhjemme
var Mette Frederiksen 41 år, da hun blev
statsminister.
Alle er deres lands yngste magthaver
i nyere tid.
Samtidig foregår der også noget med
aldersrekorder i USA. Bare med omvendt
fortegn. Den siddende præsident, Donald
Trump, er 73 år, og da han blev valgt, var
han den ældste nyvalgte præsident nogensinde. Hos Demokraterne er kandidaterne også godt oppe i årene: Elizabeth Warren er 70 år, Joe Biden er 77 år,
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Kort sagt
I det meste af verden stiger alderen på de politiske magthavere, men
i Europa er udviklingen gået den stik modsatte vej siden 1980’erne.
Den yngre generation af politikere lader sig i mindre grad binde af
politiske ideologier – i stedet sætter de en vision op, som kan mobilisere vælgerne. Danmark er på mange måder det perfekte eksempel
på udviklingen.
Vigtige pointer
• Alderen på Europas politiske magthavere begyndte at falde nogenlunde samtidig med Sovjets sammenbrud.

• Yngre politikere er gode til at navigere i en ny politisk virkelighed,
hvor alliancer og ideologier er mere flydende end tidligere.
• Det moderne mediebillede, som er præget af sociale medier og
hurtige nyheder, belønner politikere med en vis spontanitet.
• Undersøgelse viser, at yngre politiske ledere er mindre tilbøjelige
til at indlede og eskalere militante tvister.
• I Danmark er alderen på både statsministre, ministre og folketingsmedlemmer dalet, mens andelen af ældre i befolkningen vokser.
Perspektivet
Igennem de seneste år har vælgere igen og igen vendt det politiske
establishment ryggen. Det har banet vejen for nye typer af politiske
ledere, der ser ud til at lede deres lande på nye måder.

Bernie Sanders er 78 år, og så er der det
unge wildcard, der afviger fra tendensen:
38-årige Pete Buttigieg.
Nu kunne alt dette være tilfældige
udsving foranlediget af lokale kriser og
personopgør. Men ifølge en opgørelse
foretaget af det amerikanske dataregister Rulers, Elections and Irregular
Governance (REIGN), der hver måned
fører alverdens politiske bevægelser til
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protokols, ér der sket noget bemærkelsesværdigt med alderen på de øverste
politiske ledere i Europa.
Siden 1980’erne er gennemsnitsalderen
for Europas magthavere faldet med cirka
fem år, og det er bemærkelsesværdigt, for
det er ikke sket i nogen andre regioner.
Tværtimod er den globale gennemsnitsalder for de øverste politiske ledere derimod
steget med omtrent 5 år siden 1950.

SPECIAL

Verdens politiske magthavere ældes mens Europas bliver yngre
Gennemsnitsalder, statsledere, globalt, 1950-2020

Alder
70

Europa, tendenslinje

Verden, tendenslinje

Europa, gennemsnitlig alder på ledere

Verden, gennemsnitlig alder på ledere

65

60

55

50

45

1960

1980

Nord- og Sydamerika

2000

Asien og Stillehavet

Mellemøsten

2020

Afrika syd for Sahara

70

65

60

55

50

45
1960

1980 2000 2020
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Figur 1 — Den globale gennemsnitsalder for de statsledere og regeringschefer er siden 1950 steget med cirka 5 år.
Samtidig er den faldet markant i Europa siden 1980’erne.
KILDE — Rulers, Elections and Irregular Governance (REIGN), januar 2020.
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Noget har bestemt ændret sig i Europa, bemærker professor i statskundskab
Peter Kurrild-Klitgaard fra Københavns
Universitet
”For 50 år siden kunne det at være ung
blive opfattet som noget dårligt, for så
manglede man erfaring. I dag lægger man
måske mere vægt på en friskhed, eller
hvad du vil kalde det.”
Det markante aldersdyk i ledelsen af
de europæiske lande har flere årsager, og
forklaringen bliver derfor lidt af et kludetæppe. Ideologierne er faldet, det samme
er Sovjetunionen og i forne tider faldt
partiledere gamle og udslidte om med arbejdsstøvlerne på. Samtidig er nye medier
vokset frem sammen med en ny type politiker.

Om REIGN
• Rulers, Elections and Irregular Governance (REIGN) er et dataregister, der beskriver politiske forhold i hvert land hver måned.
• REIGN registrerer blandt andet verdensledere og deres karakteristika såsom fødselsår og køn samt landes typer af politiske
institutioner og politiske regimer, kupforsøg og konflikter.
• Datasættet dækker mere end 200 lande, 2.471 ledere og mere end
130.000 observationer (for eksempel valg, lederskifte og kup)
siden januar 1950. Lederne er udvalgt efter, hvem der har mest
magt til at lede og forme regeringen i praksis.
• REIGN blev oprettet i 2016 af Dr. Curtis Bell og bliver fortsat opdateret hver måned.

Muren falder

På britiske Oxford University arbejder Jacob Nyrup, der som ph.d.-studerende forsker i autokratier og politiske eliter med et
datasæt, der minder om REIGN-registeret.
Men på Oxford University har man også
registreret samtlige ministre siden 1966 i
174 lande, og de ved derfor, hvor mange års
erfaring enkelte regeringer har haft.
Registeret er det mest omfattende af
sin art og bygger på data fra blandt andet
amerikanske CIA.
Lige præcis omkring slutningen af
1980’erne, hvor det unge lederskab tager
fart i Europa, daler de siddende regeringers erfaringsår samlet set. Og det, mener
Jacob Nyrup, indikerer store udskiftninger:
”Der skete nogle ting i slutningen af
1980’erne, som kan forklare, hvorfor den
gennemsnitlige alder på regeringsledere
i Europa er faldet. Sovjetunionen faldt, og
det betød, at der skulle et nyt hold ind i de
østeuropæiske lande, hvorimod de samme blev ved magten i mange andre lande,
og de er så bare blevet ældre og ældre,” siger Jacob Nyrup.
Ideologiernes fald

Men, siger han, det kan ikke være hele
forklaringen på tendensen, der breder sig
langt ud over Østeuropa.
Et andet element er, at politikertypen

har ændret sig. Politikere var tidligere
drevet af ideologi, og man gik ind i politik, fordi man havde ideologiske mål. Man
var enten socialist eller liberal eller noget
tredje, og politikken var drevet af principper, der ikke lige kunne fraviges. I dag ser
man politikere, der er villige til at justere
på politikken.
”Mette Frederiksen er det seneste eksempel herhjemme: Hun formåede faktisk at flytte Socialdemokratiet markant
på udlændingespørgsmålet i den korte
periode, hun var oppositionsleder. I dag
er de yngre partiledere villige til at søge
magten på bekostning af fasttømret politik. Politik er blevet mere dynamisk, og de,
der kan det og har mod på det, synes også
at være en yngre generation,” siger Kasper
Møller Hansen, professor ved Institut for
Statskundskab, Københavns Universitet.
Samme tendens ser man i andre europæiske lande, hvor nye koalitioner bliver
skabt på en måde, man ikke før havde
forestillet sig. Seneste eksempel er østrigske Sebastian Kurz, der i sin første periode
som kansler gik sammen med højreradikale FPÖ, mens han i januar, da han blev
genvalgt efter en kort periode væk fra
kanslerkontoret, i stedet søgte sammen
med partiet De Grønne. Kurz’ Folkeparti

er temmelig konservativt, og De Grønne
ligger temmelig langt til venstre. Det er
et hidtil uset ægteskab, hvor modsætningerne må siges at have fundet hinanden.
”Der er en fleksibilitet hos den yngre
generation af partiledere, som vil magten så meget, at de er villige til at flytte sig
på det ideologiske. Det er ikke for at sige
noget negativt om dét. Det er bare for at
forklare, at vi har fået en yngre generation
af politikere, som vil og kan noget andet,”
siger Kasper Møller Hansen.
Ser vi længere ud i verden, så har de
politiske valgsystemer også meget at sige.
I USA, hvor en aldrende kandidatgarde
kæmper mod hinanden, betyder penge
alt, når man entrer det toppolitiske system, hvorimod den politiske top i andre
lande ikke på samme måde er en lukket
fest. Dertil skal lægges, at selve det parlamentariske system også adskiller sig, forklarer Peter Kurrild-Klitgaard.
”Det amerikanske valgsystem handler om at vælge enkeltpersoner, mens der
mange andre steder bliver stemt på partier, som selv på indirekte vis har valgt deres ledere. Selvfølgelig spiller det en rolle,
hvem der er formand, men processen går
gennem så mange led, at man skal være
forsigtig med at overfortolke.”
Ubarmhjertige medier

Politik er blevet mere dynamisk,
og de, der kan det og har mod på det,
synes også at være en yngre generation.
Kasper Møller Hansen, professor ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
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Mens partiledere i 1960’erne og før det
nærmest døde på posten, ser det anderledes ud i dag, hvor der sker en kontant
afregning ved valgnederlag og andre kriser. Og den større udskiftning betyder nye
kræfter med lavere anciennitet og lavere
alder.
Årsagen skal ikke kun findes hos politikerne selv, mener Kasper Møller Hansen.
Det er også medierne, der har ændret sig.

SPECIAL

”Medierne er ubarmhjertige i dag. Det
er jo ikke ret lang tid siden, at journalister
holdt hånden over politikere. Det ville
man ikke acceptere i dag, hvor man går efter personen frem for bolden,” siger han.
Medier og kommunikation er i det hele
taget noget, flere forskere peger på som en
vigtig faktor i den moderne politiske verden. For ud over at medierne er blevet tiltagende ubarmhjertige, er de sociale medier også kommet til. Det stiller nye krav
til politikerne, som nu om dage skal være
både kommunikative genier og dygtige til
at brande sig selv for at brænde igennem
og komme til tops senere.
I politisk kommunikation taler man
om den permanente kampagne, som
selvfølgelig bliver intensiveret op til et
valg. Men når valget er slut, så fortsætter
kampagnen.
Peter Aagaard, som er lektor, ph.d. og
forsker i politisk kommunikation på RUC,
peger – måske ikke så overraskende – netop på den politiske kommunikation som
en årsag til foryngelsen.
”Selve valget bliver der, hvor man faktisk møder vælgerne. Det er der, man går
på gader og stræder; det er der, man debatterer med folk; det er der, man har mediernes opmærksomhed. Det er der, man
kan hamre igennem, hvis man har et godt
budskab. Men det fortsætter efter valget.
Der er en tværmedialitet, som du skal forstå, med diverse platforme og med et anderledes flow i et hybridt system. I 90’erne
og stadig i 00’erne var der et nyhedsflow,
der startede om morgenen og sluttede
sent om aftenen. Det er der stadig, men
der sker også så meget andet,” siger han.
Det er nye nyhedsflow, og det er såkaldte centrifugalkræfter, hvor nyheden
løbende forstærkes og ændres af nye udmeldinger, der nu lige så meget som politikken er politikernes virkelighed.
”Nogle gange kører det meget hurtigt,
så man skal have en vis spontanitet og
være hurtig på aftrækkeren og fornemme
nogle stemninger. De, der kommer til, de
er digitalt indfødte. De er vokset op med
de medier, og de har en helt anden tilgang
til det. Og der er en enorm hastighed i,
hvornår de medier bliver udskiftet, og nye
kommer til. Så man skal hele tiden nemt
tilrette sig og forstå tonen. Det er også en
jargon og et spørgsmål, om man er hjemme i det, forstår den politiske diskurs i en
tværmedialitet, der kører hastigt i ring,”
siger Peter Aagaard.
Det er derfor, som det efterhånden
også er blevet endevendt, at Trump vandt
gehør. Trods sine mange år på bagen kunne han tale i korte bidder og i polariserende termer. Guf for modtagerne.
”Trump passer som type rigtig godt til

Der er en enorm hastighed i,
hvornår de medier bliver udskiftet og
nye kommer til. Så man skal hele tiden
nemt tilrette sig og forstå tonen.
Peter Aagaard, lektor, ph.d. og forsker i politisk kommunikation på RUC

et tværmedialt system, fordi han taler så
polariserende og latterliggør folk. Så det
er ikke, fordi gamle hvide mænd er diskvalificeret, men mange vil nok holde
sig tilbage med den måde, for eksempel
Trump kommunikerer på, fordi de ikke
synes, at den måde at agere på er gavnlig.
Og det er det heller ikke i et system som
det danske, som ikke er så polariseret,
og hvor vi samarbejder i højere grad på
grund af vores flerpartisystem.”
Hvad betyder de unge ledere så?
Alder og ledelsesadfærd er noget, man
ved ret lidt om. Der er sågar foretaget
metastudier af, hvor lidt forskning der er
på området. Alder og anciennitet er vanskelige at skille ad, og det kan derfor også
være lidt af en øvelse at pege på, hvad alle
disse unge politiske ledere gør anderledes i forhold til deres ældre forgængere.
Der findes dog forskning, man kan
læne sig op ad. På Aarhus Universitet sidder professor Lotte Bøgh Andersen, og
hun forsker i offentlig ledelse. Da hun for
et år siden gennemførte en undersøgelse
blandt kommunalpolitikere i Danmark,
bemærkede hun nogle forskelle, der
hang sammen med politikernes alder.
”Vi kan se, at de yngre siger, at de i høj
grad prioriterer at sætte en retning for
kommunerne; de går mere op i at være
gode til at drive visionsledelse, i den forstand at de både tydeliggør, hvilken fremtid kommunen skal arbejde efter, og arbejder for, at den vision bliver delt af hele
kommunen og alle, der arbejder der. Og
det er jo en ledelsesadfærd, man kan sige
er meget, meget relevant for regeringschefer,” fortæller Lotte Bøgh Andersen.
”Hvis det, at de yngre i højere grad udøver den her form for visionsledelse, er
en tendens for alle politikere, så kan det
jo forklare, hvorfor de har succes med at
blive regeringschefer, når de er yngre.”
Lotte Bøgh Andersen fortæller, at visionsledelse – der også ofte bliver kaldt
transformationsledelse – tidligere er
blevet undersøgt blandt eksempelvis
amerikanske præsidenter, og ledelses-
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formen viser sig at være effektiv, når det
gælder om at gennemføre målsætninger
og opnå resultater og også i forhold til at
fremstå karismatisk over for vælgerne.
Professoren fremhæver statsminister
Mette Frederiksen som en politiker, der
taler i klare vendinger og bedriver visionsledelse.
”Mette Frederiksen har netop tegnet
sin vision, om hvordan hun ser fremtidens Danmark, tydeligt op,” siger hun.
Hvorfor de yngre politikere i højere
grad end de ældre udtaler deres visioner, så det kan forstås af alle, blev ikke
undersøgt i forbindelse med sidste års
undersøgelse, men Lotte Bøgh Andersen
forsøger sig alligevel med en forklaring.
”Hvis jeg skal komme med et bud, så
er det, fordi de er vokset op i en kontekst,
hvor den politiske dialog er, som den er
med de sociale medier, og derfor er de i
de formative år blevet næsten trænet til
at være politikere. Og derfor har de, mens
de har lært at blive politikere, oplevet, at
det var en succes, når de gjorde det. Det
kan være et bud på at forstå forandringen
over tid.”
Yngre politiske ledere adskiller sig
også fra ældre på et andet område, nemlig på deres krigstilbøjeligheder.
En tommelfingerregel fra psykologiens verden siger, at yngre personer har
en tendens til at være risikovillige og
(over)modige, mens ældre har tendens
til at være eftertænksomme, omhyggelige og nærmest forsigtige. Med alderen
kommer nuancerne, siger man.
Tilbage i 2005 satte et hold forskere
sig for at undersøge den stereotype antagelse, og de kom frem til det stik modsatte. Efter at have undersøgt mere end
100.000 mellemstatslige interaktioner
i årene 1875-2002 kunne forskerne konkludere, at når den politiske leders alder stiger, så bliver vedkommende mere
tilbøjelig til at indlede og eskalere militante tvister.
Så med det unge politiske lederskab
kommer også den visionære ledelse og
freden. Sagt meget forenklet •
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EU-ledernes alder
Statsledere fordelt efter alder ved udnævnelse – fra yngst til ældst
Alder ved første udnævnelse

Nuværende alder

1

2

3

Østrig

Finland

Ungarn

Sebastian Kurz

31

33

Leder af ÖVP, et borgerligt,
kristeligt-socialt parti.
Kendt for sin evne til at skabe
koalitioner. Gik i første periode
sammen med højreradikale FPÖ,
mens han i januar, da han blev
genvalgt, i stedet søgte sammen
med det venstreorienterede parti
De Grønne.

6

Irland

Frankrig

38

41

Leder af Fine Gael, et kristeligt
midterparti. Overtog partilederskab og premierministerpost fra
sin forgænger. Karismatisk, energisk og veltalende. Populær internationalt, nationalt halter det.
Mange vælgere savner den lovede
forandring. NB: Irland afholdt valg
8. februar.

35

Betragtes som venstreorienteret
internt i det finske Socialdemokrati. Leder en regering med 12
kvindelige ministre, 7 mænd. De
øvrige fire partier i regeringen ledes af kvinder, hvoraf tre som Marin er under 35 år. Blev som 27-årig
leder af byrådet for Tammerfors,
Finlands tredjestørste by.

5

Leo Varadkar

34

Sanna Marin

Viktor Orbán

Danmark
Mette Frederiksen

41

42

Flyttede Socialdemokratiet på
udlændingespørgsmålet i
perioden som oppositionsleder.
Ligeledes kendt for klar tale og
visionsledelse. Afslog som
27-årig at stille op som formand
efter Mogens Lykketoft.
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37

41

40

46

40

42

42

53

43

45

Estland
Jüri Ratas

7
Luxembourg

39

Emmanuel Macron

42

Katapulterede sig selv ind i politik på rekordtid og vandt præsidentposten kort efter at have
etableret sit parti, En Marche!,
der repræsenterede noget nyt og
anderledes i fransk politik. Svær
at placere, fordi han som socialliberal bevæger sig både til højre
og venstre for midten.

Xavier Bettel

8
Slovenien

10

11

Slovakiet

Holland

42

Peter Pellegrini

44

Mark Rutte

12

13

Malta

Belgien

42

Robert Abela
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Marjan Šarec

9

35
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12

—

42

Sophie Wilmès
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Jeg har aldrig tænkt på
min alder eller mit køn.
Jeg tænker på grundene til, at jeg gik
ind i politik, og de ting, der har gjort,
at vi har vundet vælgernes tillid.

Jeg ser ikke
mig selv i politik
som 51-årig.
Jeg vil helt sikkert
lave noget andet.

Sanna Marin
Finlands statsminister siden 2019

Leo Varadkar
Irlands premierminister siden 2017

14

15

16

Spanien

Kroatien

Litauen

Pedro Sánchez

46

47

46

Andrej Plenkovic

49

Saulius Skvernelis

17

18

19

Polen

Bulgarien

Grækenland

Mateusz Morawiecki

49

51

50

Boyko Borisov

60

Kyriakos Mitsotakis

20

21

22

Tyskland

Italien

Letland

Angela Merkel

51

65

53

Giuseppe Conte

55

Arturs Krišjânis Karinš

23

24

25

Portugal

Rumænien

Sverige

António Costa

54

58

26

27

Tjekkiet

Cypern

Andrej Babiš

63

65

55

Klaus Iohannis

60

Stefan Löfven

46

49

51

51

54

55

57

62

FOTOS — RITZAU SCANPIX.

66

Nicos Anastasiades

—

13

—

73

Figur 1
KILDE — Mandag Morgen.
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Alderen er dalet
på Slotsholmen
Da Mette Frederiksen som 41-årig blev den yngste danske statsminister nogensinde, fulgte hun
en alderskurve, der i forvejen var på vej nedad. Også ministre og folketingsmedlemmer bliver
gennemsnitligt yngre. De dage, hvor politikere og partiledere døde med arbejdstøjet på, er forbi.

Danske ministre bliver yngre …

POLITIK

S

Gennemsnitlig alder for danske ministre

iden 1980’erne er de øverste
politiske ledere i Europa bare
blevet yngre og yngre, og Danmark er på mange måder det
ultimative eksempel på den
udvikling.
I juni blev Mette Frederiksen den yngste statsminister nogensinde.
Men det er ikke gjort med det. Også
ministerholdet er det hidtil yngste, og
gennemsnitsalderen for folketingsmedlemmer er minsandten også faldende.
Gennemsnitsalderen for folketingsmedlemmer var således højest ved folketingsvalget i 1957 (54,2 år) og lavest ved
folketingsvalget i 2011 (44 år). Ministre
rodede for et årti eller to rundt omkring
de 50 år, og nu er de i starten af 40’erne.
Også alderen på statsministrene er faldet
støt, og den nedadgående kurve er foreløbig landet på Mette Frederiksen, der
var 41 år på valgdagen.
Professor ved Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet Kasper
Møller Hansen fremhæver en ny politikertype, der på flere punkter agerer anderledes end før. Især ved han noget om
partilederne, og han ved noget om, hvor
længe de bliver ved magten.
Konklusionen er ret entydig: De sidder ikke så længe nu, som de gjorde før.
”Vi har forsket i, hvor lang tid partiledere sidder i Danmark, og der er det
meget tydeligt, at man i 1960’erne og tidligere simpelthen var partileder helt indtil sin død. Det er de jo ikke mere, og der
bliver skiftet ud tidligere,” siger Kasper
Møller Hansen.
Den kritiske iagttager vil måske løfte
en pegefinger og sige: Husk lige på arbejdskulturen; den var en helt anden
dengang, og den var usund, og alle fik
mavesårstillæg, lige indtil de ikke fik det
mere.
Men det er ikke kun det.
”Noget var decideret alder, og noget
var druk, så der har da bestemt været
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Figur 1 — Med en gennemsnitsalder på 42,1 år er den nuværende
regering den yngste.
KILDE — Nyrup & Bramwell, 2019.

… og samtidig er hele Folketinget blevet yngre
Gennemsnitsalder, folketingsmedlemmer, folketingsvalg 1953-2019
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Figur 2 — Alderen for folketingsmedlemmer er gennem årene faldet.
Gennemsnitsalderen var højest ved folketingsvalget i 1957 og var lavest
ved folketingsvalget i 2011.
KILDE — Folketinget og Altinget.
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…og det gør regeringschefen også
Alderen på danske statsministre ved udgangen af valgåret1
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Figur 3 — Mette Frederiksen er den yngste statsminister i Danmark nogensinde.
NOTE1 — Data er trukket ved udgangen af året. Derfor kan enkelte statsministre have været et år yngre end angivet, da de
blev valgt, blandt andet Mette Frederiksen.
KILDE — Nyrup & Bramwell, 2019.

… mens befolkningen aldres
Stigning i andelen af befolkningen i alderen 65 år og derover, 1997-2030, pct.

25
22,4

20
15

14,9

10
5
0

1998

2008

2018

2030

Figur 4 — Mens folkevalgte politikere og hele ministrenes gennemsnitsalder falder, stiger andelen af folk over 65 år. Om få år vil mere end hver
femte dansker være over 65 år.
KILDE — Statistikbanken.dk.
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nogle dårlige vaner. Men det har også
noget at gøre med, at hvis man i dag får
et dårligt valg, så ryger man ud. Og det
gjorde de altså ikke i 1960’erne,” fortæller han.
”Vi ser nu en mere kontant afregning
på et valgnederlag – det kan både være
blandt vælgerne og parlamentarisk, så
du ikke kan blive statsminister. Nederlaget, uagtet hvilket form, synes i dag at
være meget mere nådesløst – så skal man
ud. Man fyrer træneren, hvis holdet ikke
performer. Dén kultur er ret klar og har
ændret sig. Og det gør også, at ancienniteten bliver mindre, og det gør så også, at
alderen falder. Det er den danske sammenhæng,” siger Kasper Møller Hansen.
Fremadstormende unge

Så vidt lederne.
Ser vi alene på folketingsmedlemmernes alder, så er der ifølge Helene Helboe Pedersen, der er professor på Institut
for Statskundskab ved Aarhus Universi-

›
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Hvis man
i dag får et dårligt
valg, så ryger
man ud. Og det
gjorde de altså ikke
i 1960’erne.
Kasper Møller Hansen
Professor ved Institut for Statskundskab
ved Københavns Universitet

tet, mange faktorer, der gør sig gældende.
Den første er en udbudsforklaring,
som blandt andet blev beskrevet i partimedlemsundersøgelsen ‘Demokratiets
ildsjæle’ fra 2017.
”Blandt partimedlemmerne er der en
tendens til, at de unge er mere villige til at
stille op til Folketinget. Der er stadig mange ældre i partierne. Partimedlemmer er
generelt ældre end vælgere. Men blandt
partimedlemmerne er det særligt de unge,
der kunne forestille sig at stille op. Så en
udbudsforklaring er, at de unge byder sig
til. Det er svært at vide hvorfor, men det
kan være, at de simpelthen har mere energi og er mere villige til at løbe den risiko,
det er at stille op i nutidens medieshow.
Men det er noget, vi må gætte os frem til,”
siger Helene Helboe Pedersen.
Dernæst er der en partiintern forklaring. For det, at de unge er mere tilbøjelige til at stille sig til rådighed, betyder
ret beset ikke, at de også bliver valgt.
”Enten er det, fordi partiet vælger at
støtte de unge mere, og de hjælper dem
med kampagner og finanser. Eller også
er det, fordi vælgerne i højere grad foretrækker unge. Men det ved vi ikke nok
om, blandt andet fordi kun cirka 50 procent af vælgerne stemmer personligt.
Derfor er det i højere grad et spørgsmål
om, hvem der stiller op, og om de er gode
til at mobilisere partibasen. Det vil sige,
at partiinternt får de unge fremadstormende politikere en position i partiet,
der hjælper dem ved valg.”
En del af forklaringen kan også handle om de unges netværk.
”De unge har hele to baser, de kan
trække på: De kan trække på moderpartiet, og de kan også trække på ungdomsorganisationerne,” siger Helene Helboe
Pedersen.
En anden forklaring handler om evnerne på sociale medier.

1 7. F E B R U A R 2 0 2 0

•

M A N DAG MORGEN

—

Den radikale statsminster Hilmar Baunsgaard læser avis, mens hans kollega
tager sig et hvil i en Folketingssal præget af ældre mænd. Den eksakte dato for
fotografoet er ukendt. Baunsgaards regeringstid var 1968-71.
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Kvindelige ministre fra den nytiltrådte regering tager opstilling på Amalienborg:
Joy Mogensen, Lea Wermelin, Ane Halsboe-Jørgensen, Pernille RosenkrantzTheil, Mette Frederiksen, Trine Bramsen og Astrid Krag. Gennemsnitsalderen på
de syv kvinder var på det tidspunkt 37,9 år.

”Det kan være en fordel at være ung,
og de er gode til at få skabt synlighed om
sig selv. Vi ved endnu ikke så meget om
det i Danmark, men de unge kandidater
kan muligvis have en fordel i forhold til
at rykke først og rykke effektivt i forhold
til de nye elektroniske kampagneplatforme,” siger Helene Helboe Pedersen.
Foryngelsen af det politiske lederskab i Europa sker, i takt med at befolkningen er blevet ældre. Fra 2008 til 2018
steg andelen af personer over 65 år med
2,5 procentpoint – i Danmark er andelen
steget med 3,7 procentpoint – så det i
2018 næsten var en femtedel (19 procent)
af EU’s befolkning, der var 65 år og derover.
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Men det er sådan set ligegyldigt, pointerer Kasper Møller Hansen, for vælgere
stemmer ikke på jævnaldrende.
”Nej, der er ikke noget at komme efter.
På køn er der dog en klar tendens til, at
kvinder stemmer på kvinder, og mænd
på mænd,” som han siger.
En undersøgelse foretaget af Wilke
for A4 viste i 2016 – det var dengang, Lars
Løkke var 52 år, og Mette Frederiksen
38 – at den danske befolkning mente, at
statsministerkandidaternes alder var
underordnet. Lige indtil alderen blev for
høj, for så satte de alligevel foden ned. I
hvert fald når de blev spurgt til Hillary
Clinton og Donald Trumps aldre – dengang henholdsvis 68 og 70 år •

Global topforsker:

“Lige meget hvad vi gør,
kommer temperaturen til
at stige de næste 50 år”
INTERVIEW
Klodens ophedning er i gang og vil fortsætte i hvert fald i de næste mange årtier.
Det bliver vi nødt til at erkende og forholde os til. Hvis politikerne klamrer sig til
urealistiske mål, risikerer de at skabe mistillid og afmagt i stedet for handlekraft,
mener den internationalt anerkendte klimaforsker Dorthe Dahl-Jensen.

Dorthe Dahl-Jensen

Andreas Arp
Journalist på Altinget Energi og Klima
arp@altinget.dk

• Født 8. september 1958 i
København

foto

nbi.ku

• Professor på Niels Bohr
Instituttets Center for Is-,
Klima- og Geofysik

GRØN OMSTIL LING

• Professor på University
of Manitoba i Canada

“V

i ved alt det her, og det kan slet ikke diskuteres.”
Dorthe Dahl-Jensen hvisker næsten, når
hun taler, men her gør hun alligevel en undtagelse og hæver stemmen en smule.
Den danske klimaforsker og professor på Niels Bohr Instituttets Center for Is-, Klima- og Geofysik har netop slået situationen fast med syvtommersøm:
Der hersker ingen tvivl om, at temperaturen stiger globalt.
Der er heller ikke tvivl om, at temperaturstigningen skylder en
stigende mængde drivhusgasser i atmosfæren.
Og sidst, men ikke mindst, er det hævet over enhver tvivl,
at det er os mennesker, der er skyld i det større udslip af drivhusgasser.
Altinget møder den internationalt anerkendte professor i
Tromsø i Norge, hvor konferencen Arctic Frontiers traditionen
tro afholdes i slutningen af januar og stiller skarpt på udviklingen i Arktis-området.
Dorthe Dahl-Jensen er her for at deltage i debatten, men
hun er her også for at modtage Mohnprisen for med sin førende forskning at have bidraget til forståelsen af de globale
klimaforandringer.
Selv om der stadig kan være tvivl om effekterne af de tiltag,
som de danske politikere i de kommende år skal igangsætte
for at nå målet i klimaloven, har verden takket være Dorthe
Dahl-Jensen nemlig rigeligt med viden om den krise, der skal
afværges.

—

• Master i geofysik fra
Københavns Universitet i 1984
• Ph.d. i geofysik fra Københavns Universitet
i 1988.
Dorthe Dahl-Jensen er en af verdens mest citerede forskere. Hun forsker i rekonstruktionen af
fortidens klima ved brug af iskernedata og borehulsdata.
Ved at bore kilometerdybe iskerner på Grønlands
indlandsis kan Dorthe Dahl-Jensen og hendes
forskerteam kortlægge, genskabe og analysere det globale klimas udvikling fra nu og op til
200.000 år tilbage i tiden.

Altinget har taget en snak med klimaforskeren om dens alvor.
Regeringen tøver

Dorthe Dahl-Jensen har på grund af sin forskning og sit arbejde
på Grønland længe kendt til konsekvenserne af den globale opvarmning.
I årevis har både hun og mange af hendes forskerkollegaer
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forsøgt at råbe verden op – alligevel er det først i de seneste par
år, at klimaet er rykket op på den globale politiske dagsorden.
“Mennesker er nok i virkeligheden ikke så ansvarsfulde. Når
vi bliver syge, har vi det også med at sige til os selv, at det jo nok
ikke er så slemt, og at det går i sig selv. Selv om man får at vide,
at det er alvorligt, synes man måske også, at der er mange andre
ting, der er det,” siger hun.
Den danske professor tror også, det har haft en betydning, at
forandringerne i mange år lå længere ude i fremtiden. Og at man
derfor fejlagtigt har haft den opfattelse, at den næste generation
kunne tage sig af problemerne.
“Det bliver sværere at løse for hvert år, der går. Alt det, vi kan
gøre nu, kan få en betydning for vores handlemuligheder fremover,” slår klimaforskeren fast.
Hun glæder sig derfor også til, at særligt den danske regering
begynder at vise vejen med konkrete initiativer.
“Selv den nuværende regering, der siger, at der skal ske noget
på klimaområdet, tøver en smule. Der er godt nok ikke sket særlig meget, og når Mette Frederiksen bliver spurgt, siger hun, at
det kommer – men at der lige skal ordnes nogle andre ting først,”
siger Dorthe Dahl-Jensen og fortsætter:
“Jeg glæder mig til, at ordene bliver til handling. Man løser
jo ikke problemerne ved at sige, at man vil gøre noget ved dem.”

isen kan hun sammen med sit team sammenligne temperaturer
og koncentrationer af drivhusgasser i samme periode.
Den danske professor var som barn meget optaget af naturen,
så da hun som spejder fik lov til at komme med op at gå på gletsjere, startede en livslang interesse for is og klima.
Hendes første felttur var som student i 1981 – længe før der
for alvor blev snakket om de menneskeskabte klimaforandringer.
“Dengang var det meget eksotisk at lave klimaforskning. Folk
syntes, at det var interessant, men det var mest på grund af ekspeditionerne på indlandsisen. Folk spurgte en del ind til, hvornår
der kom en istid igen, men man var slet ikke opmærksom på, at
der var en opvarmning i gang,” siger Dorthe Dahl-Jensen.
Den 61-årige klimaforsker har med sine kilometerdybe iskerneboringer derfor også været med til at indsamle den viden, der
i dag er om klimaets udvikling igennem de seneste mange årtusinder.
Arktisforskningen er dog stadig et ungt forskningsfelt, og
nogle gange savner Dorthe Dahl-Jensen, at Forskningsministeriet havde mere fokus på vigtigheden af det.
Den hyppige udskiftning på ministerposten har heller ikke
gavnet ministeriet, vurderer den garvede klimaforsker.
“Det lader ikke til at være en særlig attraktiv ministerpost.
De, der sidder på posten, virker ikke altid særlig interesserede i
at være forskningsminister – de venter måske mest af alt bare på
at stige i graderne og blive minister et andet sted. Ministeriet er
derfor heller ikke særlig handlekraftigt,” siger hun.

Krig og oversvømmelser

Danskerne skal dog særligt have en vigtig nuance for øje i de
kommende årtier, fortæller klimaforskeren.
Uanset hvor meget udledningerne bliver reduceret, vil indsatsen ikke kunne aflæses i temperaturerne – i hvert fald ikke
med det samme.
“Der er så høje værdier af drivhusgasser i atmosfæren, at vi
har programmeret systemet i de næste 100 år. Lige meget hvad vi
gør, kommer temperaturen til at stige de næste 50 år, og det kommer til at påvirke vores jord,” siger Dorthe Dahl-Jensen.
Først og fremmest kommer havet til at stige, men nedbørsområderne kommer også til at ændre sig, og der vil komme mere
voldsomt vejr.
“Det betyder helt lavpraktisk, at der er mange befolkningsgrupper, der vil blive truet, hvor de bor, og som derfor vil have
behov for at flytte,” siger hun og fortsætter:
“Så jeg tror, at den første alvorlige krise kommer som et resultat af, at vi er så mange mennesker på jorden, og vi har sat en
masse grænser op, som vi ikke tillader folk at flytte sig på tværs
af. Og derfor bliver det første, der kommer til at ramme os, en
risiko for flere krige.”
Temperaturstigningerne vil ifølge Dorthe Dahl-Jensen også
resultere i flere oversvømmelser, og i fattige, lavtliggende områder som Indien og Bangladesh vil konsekvenserne “blive katastrofale”.
Og så er det en vigtig pointe, at forandringerne ikke kommer
fra den ene dag til den anden.
“Det bliver mere almindeligt. Det kommer til at ske oftere og
oftere. Og til sidst går den ikke længere,” siger den 61-årige klimaforsker.

Paris-aftalen var for ambitiøs

For den danske regering og klimaminister Dan Jørgensen (S) byder det kommende år på arbejdet med at levere konkrete klimapolitiske løsninger.
Målet er en reduktion på 70 procent af drivhusgasserne i 2030,
som det står i aftalen om den nye klimalov, der skal sikre, at Danmark leverer sin del af Paris-aftalen fra 2015.
En aftale, der har som målsætning af begrænse den globale
temperaturstigning til 1,5 grader.
Dorthe Dahl-Jensen mener dog – på linje med klimaprofessor
Sebastian H. Mernild – at den høje målsætning i Paris-aftalen har
vist sig at være for ambitiøs og dermed en barriere for politiske
forandringer.
“Det har vist sig at være næsten umuligt. Og det betyder, at
man som regering står og skal opnå nogle klimamål, der er så
svære at opnå, at man ikke vil kunne få sine vælgere med på det.
Det er for dramatisk, “ siger hun og fortsætter:
“Det fører til en handlingslammelse, at man ikke kan nå det
mål, som man egentlig har forpligtet sig på, og så gør man ingenting.”
Men er det ikke netop pointen med klimakrisen, at vi står i en
situation, der kræver nogle mål, som tvinger os til at ændre vores
måde at leve på, fordi det er det, der skal til?
“Det er rigtigt. Men du skal pludselig gøre mange ting. Du skal
isolere dit hus, du skal køre i elbil eller gå eller cykle, du skal ikke
flyve, du skal ikke spise kød, og man kunne blive ved. Og vi er
altså kun mennesker. Næsten alle mennesker vil prøve at gøre
noget, men du får ikke særlig mange mennesker til at gøre det
hele,” siger Dorthe Dahl-Jensen.
Forhandlingerne om de første klimahandlingsplaner begynder ifølge regeringen til foråret •

Svagt ministerium

De iskerner, som Dorthe Dahl-Jensen borer på Grønland, er op
til 200.000 år gamle, og ved at måle og analysere de mange lag i

Dorthe Dahl-Jensen er en af de førende iskerne- og klimaforskere i verden. Her holder hun en af de iskerneprøver fra indlandsisen,
som fortæller noget om både fortidens klima og fremtidens klimaforandringer.
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Skal robotterne
betale skat?
Virksomheder skal punge ud, når de erstatter medarbejdere med maskiner,
mener nogle forskere og politikere. Andre frygter, at det vil hæmme innovationen
uden at have den ønskede effekt.
Illustration

Javier Jaén

Arthur Rubin
Wall Street Journal

D I G I TA L O M S T I L L I N G

E

fter al sandsynlighed betaler
dine kolleger skat. Men hvad
sker der, hvis din chef erstatter
dem med sofistikeret software
eller behændige maskiner – nogen, der
udfører de samme opgaver for færre
penge (i det mindste på lang sigt) uden at
betale det mindste i skat? Et umiddelbart
frisk svar tiltrækker opmærksomhed:
Beskat bare robotterne.
Bill Gates har efterlyst en robotskat,
og New Yorks borgmester, Bill de Blasio,
lagde en detaljeret plan for en sådan skat
under sin korte præsidentkampagne.
Hvis fremtiden byder på langt færre arbejdstagere og langt flere maskiner, kan
skatteindtægterne falde, og den daglige
rytme med fast arbejde kan blive utilregnelig.
En robotskat kan opfylde flere formål: sænke tempoet på automatisering,
der stjæler job, mens der kradses penge
i statskassen for at udligne det fald i
indtægter fra skat, som menneskelige
arbejdstagere hidtil har betalt. Den kan
antage forskellige former. Lovgiverne
kan begrænse eller sænke fradraget for
virksomhederne, der erstatter mennesker med robotter, eller de kan ramme
virksomheder med afgifter, der svarer til
de skatter, som arbejdsgivere og arbejdstagere har betalt.
For øjeblikket er et voldsomt tab af job
på grund af automatisering og kunstig
intelligens stort set en teoretisk bekymring. Men skatteøkonomer og -advokater
gennemtænker nu de økonomiske scenarier, i hvilke robotskatter ville give
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mening, og de drilske juridiske beslutninger og definitioner, der er nødvendige
for at indføre dem.
Er robotter forskellige
fra samlebåndet?

Det første spørgsmål, man må stille i
forhold til en eventuel robotskat, er, om
denne tid egentlig er så særlig. Maskiner
har i hundredvis af år fjernet job – samtidig med at de har skabt nye og andre job
hen ad vejen.
Er robotter bare ligesom spinderok-
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ken, samlebåndet og computeren? Hvis
det er tilfældet, er der måske ikke grund
til at ændre på skat. Job forsvinder, nye
job opstår, og udfordringen for politikere
vil være at lede omstillingen via efteruddannelse og støtte.
I vores tid, der afspejler, hvordan teknologiinvesteringer er blevet prioriteret,
skelner det amerikanske skattesystem
ikke mellem robotter, der stjæler job, og
andet udstyr. I forhold til skat er robotter på lige fod med printeren på kontoret.
Virksomheder kan fratrække omkost-

Det problem, som vi tilsyneladende
forsøger at løse, findes ikke.
Dean Baker, amerikansk makroøkonom,
medstifter af Center for Economic and Policy Research i Washington

og indføre en form for robotbeskatning,
der skulle afkræve virksomheder at betale, hvad der svarer til værdien af fem
års skat for hvert job, de automatiserer.
Han ville have brugt pengene på at skabe
job inden for forsyning, daginstitutionsområdet, sundhedsvæsen og andre områder.
“Min plan accepterer ikke en fremtid
uden job,” skrev han.
Løsninger findes ikke – endnu

ninger ved at købe kontorudstyr – hvad
enten det er printere eller selvkørende
fragtvogne – og robotter betaler naturligvis ikke selv skat.
De forskellige skattevilkår har ikke
forårsaget massearbejdsløshed. Bare
se et par årtier tilbage. Fremkomsten
af computere og computerkraften i
1980’erne og 1990’erne gav en saltvandsindsprøjtning til produktiviteten og tog
arbejde fra maskinskrivere og arkivarer.
Men softwaredesignere og influencere
på sociale medier opstod og trådte i deres sted, og arbejdsløsheden i USA er den
laveste i 50 år.
Hvis historien gentager sig, vil der
være hårde kortvarige udsving, men meget lidt berettiger en omkalfatring af hele
skattesystemet.
Faktisk kan en ændring af skattesystemet med henblik på at sænke tempoet
i automatisering eller hæve indtægter fra
robotter være skadelig, fordi det vil stå i
vejen for den innovation, som i det lange
løb kan løfte både beskæftigelse og levestandarder.
“Det er en af de mere uigennemtænkte ideer. Stort set alle aspekter af det er
forkert,” siger Dean Baker, en progressiv
økonom, der mener, at landet burde forsøge at forbedre den aftagende produktivitetsvækst, ikke hæmme den. “Det problem, som vi tilsyneladende forsøger at
løse, findes ikke.”
Massearbejdsløshed truer

Men hvad hvis den næste robotbølge er
anderledes? Hvad hvis robotter ikke er
som computere eller symaskiner eller
nogen anden teknologi, som vi nogensinde har set, og de erstatter job uden at
skabe nye?

“Det er tusindkroners-spørgsmålet,”
siger Shu-Yi Oei, der er professor i jura på
Boston College. “Er det det samme som
den seneste produktionsæra? Eller er det
virkelig noget nyt?”
Der er en reel risiko for, at den næste
bølge af automatisering og kunstig intelligens vil erstatte medarbejdere og ikke
skabe stillinger nok, siger økonom ved
Massachusetts Institute of Technology
Daron Acemoglu, der har bidraget til et
nyt studie, der viser, at teknologi allerede er med til at lægge en dæmper på
vækst i beskæftigelsen.
En 2017-rapport fra McKinsey Global
Institute estimerer, at 15 procent af alt
arbejde på globalt plan kan være automatiseret i 2030, men den amerikanske
beskæftigelse vil sandsynligvis ikke falde, fordi der skabes nye job. En efterfølgende rapport konkluderer, at tab af job
kan være koncentreret landlige områder
af USA og i allerede kriseramte regioner.
Men hvis robotter – eller kunstig intelligens eller automatisering – skaber
massearbejdsløshed, bliver skattesystemet sat under pres. Indtægter fra personskat kan falde, fordi færre arbejdstagere
betaler til systemet. Indtægter fra virksomhedsskat kan også falde, i hvert fald
midlertidigt, idet virksomheder får kortvarige fradrag for deres omkostninger til
investeringer i robotter.
“Man er nødt til at intervenere på
en måde, der fordrer jobskabelse,” siger Daron Acemoglu. “Beskatning eller
hindringer for opfindelser, som ikke er
særligt indbringende i forhold til fortjeneste, men erstatter arbejdskraft, er bestemt en mulighed.
Under sin kampagne foreslog Bill de
Blasio at ændre fradrag på investeringer

Man er nødt til at intervenere
på en måde, der fordrer jobskabelse.
Daron Acemoglu, økonom ved Massachusetts Institute of Technology
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Men at realisere dem eller andre ideer
kræver et besværligt lovarbejde – alene
for at definere “robot”, eller hvad det nu
er, der skal beskattes, uden utilsigtet at
beskatte andet udstyr eller skabe en ny
skatteunddragelsessituation.
“Jeg er sikker på, at jeg kan finde en
robot, der ikke er en robot ifølge skattelovgivningen,” siger Shu-Yi Oei.
En bedre tilgang kunne være højere
skatter på virksomheds- og investeringsindtægter generelt; det ville generere
penge fra virksomheder, der profiterer af
automatisering, uden direkte at afskrække innovation eller flytte aktiviteter ud
af landet siger juraprofessor ved Southern Methodist University Orly Mazur,
der forsker i krydsfeltet mellem skat og
teknologi.
“Jeg har bare ikke set en løsning, der
dur, når det kommer til skat på robotter,”
siger hun.
Daron Acemoglu sammenligner stadiet for robotskat i dag med klimaforskning og -politik for 30 eller 40 år siden:
Der er et kendt problem, men mulige svar
er ikke veldefinerede eller undersøgt til
bunds.
Viden og analyse er, siger han, det, der
er afgørende nu, så fremtidens lovgivere
har en grundigt udfoldet samling løsningsmuligheder.
“Hvis du bad Kongressen om at vedtage en lov lige nu, var de ikke i stand til
det,” siger Daron Acemoglu. “Vi sover i timen, når det drejer sig om at bekymre sig
om, måle og forstå problemet” •

Bragt i Wall Street Journal 8. januar 2020.
Oversat til dansk af Maria Bierbaum Oehlenschläger.
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Scenarier handler
egentlig om nutiden
Udviklingen accelererer. Nye teknologier breder sig hurtigere, forholdene skifter,
og det virker aldeles uforudsigeligt, hvad der sker om blot få år. Både professionelt og privat
er vi nødt til at reagere hurtigere og hurtigere. Alligevel er der også hårdt brug for at lære at
tænke mere langsigtet. Det kan scenarier og fortællinger om fremtiden hjælpe os med.
A N A LY S E

I

et øde ørkenområde i det vestlige Texas i en tunnel boret
dybt ind i et stort bjerg er der ved at blive bygget et ur, der
skal kunne gå de næste 10.000 år. The Clock of the Long Now
er konstrueret og finansieret af en stribe af it-udviklingens
frontfigurer, og formålet med at bygge uret er udtrykkeligt at blive
skubbet til at tænke konkret i et helt andet tidsperspektiv, end
man ellers har lejlighed til.
Foreningen bag uret, The Long Now Foundation, opstod som
en reaktion på ideen om The Singularity og den forventning, som
mange i techsektoren har, om at kunstig intelligens, bioteknologi
og nanotech vil fortsætte med at udvikle sig eksponentielt. Teknologierne bliver kraftigere og kraftigere, og på et tidspunkt går
det så stærkt, at mennesker helt mister mulighed for at følge med
endsige styre den videre udvikling.
Hvis man tror, at dét punkt er lige om hjørnet, mister man helt
evnen til selv at tænke langsigtet og overveje, hvad man kan gøre,
for at den fjerne fremtid bliver et sted, hvor mennesker trives.

Peter Hesseldahl
Redaktør for digital omstilling,
Mandag Morgen

farlig, for mange af de største udfordringer, som vi står over for
nu, kan ikke adresseres med den kortsigtede tænkning, vi har
vænnet os til. Klimaet kan kun adresseres klogt og rigtigt, hvis
vi tænker langsigtet i forhold til omstillingen af byer, energi, mobilitet og så videre.”
Basons pointe er ikke, at vi skal droppe det korte perspektiv.
Men vi skal blive mere opmærksomme på, at tilværelsen udfolder
sig i mange forskellige tempi – ikke kun i fast forward.
Geologien og geografien udvikler sig meget langsomt. Grundforskning kan være årtier om at nå et resultat. Politiske systemer
og institutioner opstår ikke hurtigt, det tager årevis at ændre lovgivningen, og valgcyklussen er typisk fire år.
Det går hurtigere i erhvervslivet, her er horisonten gerne to-tre

Tilpas hastigheden efter forholdene

“Det er blevet sværere at tænke langsigtet,” siger Christian Bason,
direktør for Dansk Design Center.
“Udviklingen og udbredelsen af ny teknologi går hurtigere, det
samme gør medierne, vores forbrug og livsstil samt det politiske
arbejde. De aktører, der vinder, kan eksekvere lynhurtigt og på
kort sigt. Og det er klart, at den kontekst præger vores tænkning.
Men den kortsigtede horisont i vores udviklingsarbejde er

TECHBITS

Amazon er nyt medlem
i billionklubben
Amazon er kommet med i klubben af
selskaber med en værdi på over en billion
– 1.000 milliarder – dollar, svarende til
6.750 milliarder danske kroner. I det seneste kvartalsregnskab, som indeholder julehandlen, omsatte Amazon for knap 600
milliarder kroner, en stigning på 21 procent i forhold til forrige år. Amazon driver
også verdens førende cloudtjeneste, AWS,
men selv om omsætningen voksede 34
procent, regnes det for en skuffelse, idet
de nærmeste konkurrenter, Microsoft
Azure og Google Cloud, vokser væsentligt
hurtigere og øger deres markedsandel.
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Techgiganternes samlede aktieværdi
Milliarder dollars, pr. 5. feb.2020
Apple

1.400

Microsoft

1.370

Amazon

1.002

Alphabet

998

Facebook

598

Alibaba Group

598

Tencent Holdings

454

Samsung Electronics

396

Taiwan Semiconductor

280

Intel

280

—

22

—

Kilde

Marketwatch.
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år, måske helt ned til et enkelt kvartal. I de kreative sektorer inden for design, kunst eller musik går det endnu hurtigere, og tempoet stiger yderligere i medierne. Inden for finans bliver mange
beslutninger taget på brøkdele af sekunder.
“Hvis man vil handle i den verden, vi lever i i dag, skal man
derfor kunne tænke på meget forskellige horisonter. Det korte
sigt går ikke alene, du skal samtidig også kunne tænke langt. En
typisk medievirksomhed tænker time til time og dag til dag –
men hvad sker der, hvis de tager et tiårsblik? Kan det tilføre dem
noget at undersøge det perspektiv? Tricket er ikke kun at leve i
det tempo, som ens egen sektor har, men at tænke ud over det,”
mener Christian Bason.

For Kaspar Colling Nielsen er fortællinger og visioner om
fremtiden et redskab til at genvinde styringen. I øjeblikket er det
teknologiudviklingen og kapitalforvaltningen, der driver udviklingen i vores samfund, ikke borgerne eller politikerne, mener
han:
“Der ikke nogen, der har bestemt, at en fireværelseslejlighed
i indre by skal koste otte millioner kroner. Det er bare sådan, det
er blevet, for sådan fungerer finanserne. Tilsvarende har teknologier som Facebook og smartphonen fuldstændigt forandret vores liv – men da de blev lanceret, var der ingen, der anede, hvilke
konsekvenser det ville have. Ikke engang Facebook selv. Det er
derfor, mange føler, at vi bare halser efter udviklingen. Det er
ikke os, der driver den længere, det er bare noget, der sker, og vi
skal så tilpasse os udviklingen. Men problemet, ved at teknologien er blevet den drivende kraft, er, at teknologi er blind. Den
vil ingenting, den følger ikke et værdisystem, og det er et demokratisk problem, hvis udviklingen ikke er bundet op på politiske
synspunkter og værdier,” siger Kaspar Colling Nielsen.
Han peger på, at mange af de centrale fortællinger, vi hidtil
har styret efter, er udfordrede eller utilstrækkelige. Demokrati,
humanisme, teologi og kunst er bærende ideer, som samfund er
bygget på. Men de er alle i krise:
“Demokrati har været en effektiv styreform. Men de seneste
ti år har globaliseringen vist, at der er andre, mere totalitære styreformer i Kina og andre lande i Asien, der klarer sig bedre. Forbindelsen mellem liberale demokratier og vækst og fremgang er
brudt,” siger han.
Kasper Colling Nielsen peger på bæredygtighed som en ny
fortælling, der igen kan give os værdier at styre efter.
“Konsekvenserne af klimakrisen kan være så alvorlig, at hensynet til bæredygtighed bliver sat forrest som den værdi, kapitalforvaltningen og teknologiudvikling er nødt til at styre efter.
Hvis bæredygtighed breder sig som en sandhed, vi skal gøre noget ved nu, så vil det påvirke, hvordan vi laver ny teknologi, og
hvordan vi investerer kapital.”
“Når vi sætter en værdi foran udviklingen, giver det et håb
om, at vi kan genvinden kontrollen over udviklingen i vores samfund. Så vi ikke bare sidder på bagsædet og lader det ske,” siger
Kaspar Colling Nielsen.
Man skal ikke bilde sig ind, at man kan sige ret meget om
fremtiden. Men ved at forestille sig fremtiden får man et redskab
til at analysere de kræfter, der er på spil i nutiden •

Scenarier fortæller om nutiden

Jo hurtigere det går, des sværere er det at forudsige, hvad der vil
ske – og en af reaktionerne er, meget naturligt, at tænke mere
kortsigtet. Hvis man ikke ved, hvad ens situation er om ti eller
tyve år, giver det ikke mening at investere i produkter, der kan
holde længe, eller at indgå i kontrakter eller forpligtelser på langt
sigt. Under hastig forandring er det strategisk klogere at organisere sig, så man opererer flydende og fleksibelt.
Men så er det netop, at man risikerer at miste styringen og blot
drive med derhen, hvor teknologien eller den kortsigtede økonomiske logik trækker en.
Scenarier kan være en måde at genvinde det lange perspektiv, og scenariemetoden er tilsyneladende blevet meget populær
igen på det seneste. Det handler om at gennemtænke strategi og
ambitioner i forhold til en række mulige fremtidige situationer.
Man taler tit om scenarier som en vindtunnel. Ligesom bilindustrien sætter kommende modeller i en vindtunnel for at se,
hvor designet skaber modstand, så kan man teste en ny strategi
eller en ny forretningsmodel ved at overveje, hvordan den vil klare sig i scenarier med vidt forskellige spilleregler.
I sidste uge samlede Dansk Design Center 100 designere og
ledere fra det offentlige og det private til en intens dags arbejde
med scenarier.
En af de indledende talere var den danske forfatter Kaspar
Colling Nielsen, der har skrevet flere bøger, som beskriver et
fremtidigt Danmark, der er væsentligt forskelligt fra det, vi kender i dag. I romanen ‘Den danske borgerkrig 2018-2024’ fortæller
Kaspar Colling Nielsen om et København i blodig undtagelsestilstand. I dag er han taleskriver for klimaministeren.

Foto
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Tesla har fået
styr på produktionen
og tjener penge
Tesla klarer sig også fint for tiden, må
man sige. Selskabet tjener faktisk penge,
og sidste kvartals regnskab viste et overskud på 105 millioner dollar. Opstartsvanskelighederne med produktionen
af Model 3 er tilsyneladende overstået,
og Tesla forventer at levere over en halv
million biler i 2020. Teslas aktieværdi
er forøget med over 300 procent siden
sommer, og Teslas samlede værdisættelse er nu på over 100 milliarder dollar
– højere end Ford og GM tilsammen.
—
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LEDELSE

Fire udfordringer
for Mette Frederiksens
strategiske ledelse
Danmark har fået en statsminister, som har gjort det klart, at Danmark skal drejes i en
ny retning. Forankret i Statsministeriet er regeringen lige nu i en proces med at fastlægge
strategien. Det er en opgave, der indebærer en række velkendte udfordringer.
LEDELSE

D

en gode leder har fokus på at lykkes både her og nu
og på længere sigt. Driften skal være effektiv, men der
skal også være fokus på strategien: Hvad er målene på
længere sigt, hvilke muligheder og trusler er der, hvilken indsats vil virke, og hvordan gennemføres strategien.
I den private sfære er eksemplerne på strategisk ledelse mange. Et dansk eksempel er Dongs – nu Ørsted – strategiskifte fra
sort kulbaseret energiproduktion til grøn energiproduktion baseret på havvindmøller. Det har medført kolossale forbedringer
i virksomhedens konkurrenceevne og værdi. Mærskkoncernens
søgen efter en ny strategi er et andet eksempel, mens B&O illustrerer, hvor galt det kan gå, hvis strategien fejler.
For lederen i den private sektor er succeskriterierne åbenlyse:
at top- og bundlinje vokser. For den offentlige leder – politiker
som embedsmand – handler det om at sikre, at den forandring
i samfundet, som er organisationens eksistensberettigelse, faktisk realiseres.
Her kan det være sværere at måle status og resultater – men
strategisk ledelse er lige så relevant og vigtig. Og statsministeren har slået fast, at den nuværende regering skal sætte spor i
samfundsudviklingen og ikke drukne i drift og en tætpakket
kalender.
Med inspiration fra Blair

Statsminister Mette Frederiksen har for nylig redegjort for regeringens strategiske overvejelser og arbejde. Det overordnede mål
er, at hver enkelt minister skal sikre væsentlige forandringer på
sit område inden for den maksimale valgperiode på fire år.
Den strategiske proces er forankret i Statsministeriet, hvor
de enkelte ministre sammen med deres særlige rådgivere mødes
med stabschefen om målene. Også statsministeren selv mødes
med hver minister.
Inspirationen til øvelsen er angiveligt den engelske regerings

Bo Smith
Forhenværende departementschef

erfaringer under Tony Blair; Statsministeriets stabschef, Martin
Rossen, og klimaminister Dan Jørgensen var før valget på studiebesøg hos Blairs stabschef, Jonathan Powell.
I et større interview i Politiken redegør Powell for, hvordan
en centralt styret regeringsstrategi kan forebygge, at ministrene
bliver indfanget af det træge embedsværk og opslugt af drift. Om
Blair og Powell så lykkedes med at sætte markante spor i det engelske samfunds udvikling, er en anden sag, som ikke berøres i
interviewet.
I dansk sammmenhæng er ambitionen set før. Under Anders
Fogh Rasmussen (V) begyndte man at udforme ganske konkrete
programmer, og der blev nidkært fulgt op på, om de blev gennemført.
Længere tilbage var de såkaldte perspektivplaner under henholdsvis statsministrene Hilmar Baunsgaard (R) og Jens Otto
Krag (S) udtryk for det centrale embedsværks forsøg på at sætte
politisk fokus på landets grundlæggende udfordringer.
En helt grundlæggende erfaring er, at der er langt fra formuleringen af strategiske mål til deres gennemførelse. Det gælder
både for private virksomheder, som skal navigere i forhold til

Svarene på komplekse samfundsproblemer er altid
en kombination af politiske mål og faglighed.
Skilles de to, er risikoen enten politiske beslutninger, der ikke kan
gennemføres, eller et teknokrati, der er løsrevet fra folkestyret.
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I den politiske verden er mediernes og oppositionens
fokus på det, der går galt. Nogle få “skæverter” i den decentrale
gennemførelse skygger derfor let for den i øvrigt vellykkede,
centralt forankrede strategi.
skift i marked og teknologi, og for en regering, der vil sætte markante spor i en samfundsudvikling, den kun i begrænset omfang er herre over. For 1970’ernes perspektivplaner blev eksempelvis oliekrisen noget, der markant ændrede vilkårene.
Det bør ikke afholde politiske ledere fra at forsøge at sætte en
kurs. Når de gør det, er der især fire udfordringer, der skal håndteres.

de medarbejdere, der har den konkrete, praktiske viden.
I den politiske verden er svarene på komplekse samfundsproblemer altid en kombination af politiske mål og faglighed. Skilles de to, er risikoen enten politiske beslutninger, der ikke kan
gennemføres, eller et teknokrati, der er løsrevet fra folkestyret.
Et illustrativt eksempel er den tidligere statsministers reaktion,
da Rigsrevisionen vurderede konsekvenserne af regeringens
udflytning af statsinstitutioner – en vurdering, statsministeren fejede af bordet ved at slå fast, at her var tale om politik. Når
Landbrugsstyrelsen for nylig meddelte politikerne, at styrelsen
blandt andet på grund af udflytningen ikke kan gennemføre en
omprioritering af EU-midler før om et par år, viser det jo, at der
var tale om mere end politik.
I interviewet med Powell beskrives embedsværket som
“trægt” og en selvstændig barriere for en strategisk politisk
ledelse, der ønsker væsentlige forandringer. Analyser af det
danske embedsværk viser tværtimod, at danske embedsmænd
altovervejende efterspørger politisk ledelse, der sætter klare politiske mål, og at de lægger disse mål loyalt til grund. Når den
konkrete løsning skal findes, er det derfor afgørende, at den faglige viden i embedsværket, herunder vurderinger af, hvad der er
klogt, og hvad der er mindre klogt – og af, hvad der kan gennemføres – er en del af beslutningsprocessen.

#1: At få skabt enighed om retningen

For det første skal der træffes en beslutning om målene og om
den grundlæggende strategi. I den private virksomhed kræver
det enighed mellem direktion, ejere og bestyrelse. I Dong mødte
den nye strategi modstand hos ejere og bestyrelse, og direktøren
blev afskediget – hvorefter efterfølgeren gennemførte strategiskiftet.
For regeringen er den selvfølgelige udfordring, at den er en
mindretalsregering, som kun kan komme igennem med sine
forslag, hvis den kan samle opbakning fra sit parlamentariske
grundlag eller fra oppositionen.
Der er utallige eksempler på heroiske regeringsudspil, som
er kuldsejlet, enten fordi der ganske enkelt ikke var opbakning
til indholdet, eller fordi der i det politiske spil blev blokeret for
dem. Tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) vil kunne levere eksempler fra den seneste mindretalsregering.
Derfor er styring af den politiske proces, timing af udspil,
omhyggelig opbygning af forståelse for problem og løsning – og
generel politisk agilitet og kompromisvilje – afgørende.

#4: At sikre eksekveringen

Endelig, for det fjerde, er selve gennemførelsen en opgave, der
er helt afgørende for strategisk succes, og som – måske især i
den politiske verden – ofte undervurderes. Private topledere ved
godt, at eksekveringen af strategien kræver prioritering og ledelseskraft. Dongs strategiskift indebar eksempelvis, at virksomheden skilte sig af med flere hundrede ingeniører med ekspertise i kulkraft og erstattede dem med ingeniører med forstand
på havvind. I politik er fokus på at formulere mål, samle politisk
opbakning og kommunikere effektivt. Når store som små reformer er vedtaget, skifter opmærksomheden ofte hos ministre og
ledende embedsmænd til de næste forslag og udspil.
Der er talrige eksempler på, at det efterfølgende går galt med
eksekveringen. Folkeskolereformen er ét, de store beslutninger
i nullerne på skatteområdet, der udviklede sig til en katastrofe i
gennemførelsesfasen, er et andet. I den store offentlige sektor er
der langt fra regering og Folketing til de enkelte medarbejdere i
de statslige styrelser og i kommunerne, der i praksis skal forstå
og realisere de politiske, strategiske mål.
Det hører med, at i den politiske verden er mediernes og oppositionens fokus på det, der går galt. Nogle få “skæverter” i den
decentrale gennemførelse skygger derfor let for den i øvrigt vellykkede, centralt forankrede strategi.
Det er god ledelse at ville noget og køre med “det lange lys på
bilen” – men arbejdet er ikke dermed gjort. For en regering, der
gerne vil sætte spor i samfundsudviklingen, er det afgørende, at
det strategiske fokus fastholdes, og at der sættes politisk og administrativ kraft ind på implementeringen •

#2: At vælge den rette metode

For det andet gælder det generelt, at den letteste del af strategisk
ledelse er at formulere målene. I en etpartiregering kræver det
blot en stærk central ledelse. Det er straks sværere at finde den
bedste måde at nå målene på. For en privat virksomhed handler det om at identificere, hvor i værdikæden man har eller kan
skabe en konkurrencefordel, og hvordan den kan udnyttes i et
marked. I den politiske verden er det “problem”, der skal løses,
ofte uhyre komplekst og løsningen usikker.
Nogle af regeringens kommende mål kunne være mere lighed i sundhedssystemet, et kompetenceløft til de ufaglærte,
styrkelse af Udkantsdanmark – for slet ikke at nævne gennemførelsen af klimamålsætningen. For alle disse mål gælder, at de
i varierende omfang har været mål for tidligere regeringer, og at
der trods mange forsøg savnes præcis og konkret viden om, hvad
der er “løsningen”.
#3: At balancere politik og faglighed

Det fører til den tredje udfordring. Såvel analysen af den bedste metode til at nå de politiske mål som den efterfølgende
gennemførelse forudsætter et solidt fundament af faglig viden. Store virksomheder etablerer forskningsafdelinger, arbejder tæt sammen med eksperter i den akademiske verden
eller i rådgivningsbranchen og trækker på erfaringerme fra
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T ænk n yt
m e d FN’ s
v e rd e n sm ål
Bæredygtige boliger rimer oftest på almene
boliger – og mange beboere vil gerne bidrage
til endnu mere fokus på bæredygtighed ud fra
FN’s verdensmål. Hverdagstiltag som
affaldssortering og energiopmærksomhed
kan være godt for både klimaet og de sociale
fællesskaber – og skæppe i pengepungen.

På en kølig efterårsdag med blæst i gaderne er
det lunt og godt at være indendørs i de
nyrenoverede lejligheder i Jyllandsgade i
Randers. Her har Lejerbo 90 familieboliger, der i
2015 – 2017 gennemgik en omfattende
renovering.

Krisebevidsthed skabte problemer med
indeklimaet
Bygningerne er fra 1950’erne, og der var opstået
betydelige problemer med skimmelsvamp.

BYGGERIETS INDSATS
FOR BÆREDYGTIGHED
En FN-opgørelse fra 2017 viste, at
opførelse og drift af bygninger står
for omkring 36 % af energiforbruget,
og op mod 40 procent af den
globale udledning af CO2.
I byggeriet i Danmark gør man
meget for at udvikle nye metoder til
at bidrage til den bæredygtige
udvikling. Det kan være ved at
genanvende og genbruge
materialer, at bygge i træ i stedet for
beton, og at gøre boligerne CO2neutrale i driften.

ANNONCE

”Under energikrisen i starten af 1970’erne blev vi
meget opmærksomme på at spare på varmen, så
folk lærte at lukke vinduerne og skrue ned for
varmen. Men det gik så ud over indeklimaet”,
siger, Peter Krogh, Caspersen og Krogh Arkitekter
A/S.
Med støtte fra Landsbyggefonden blev de ni
opgange renoveret, så lejlighederne nu holder på
varmen og får frisk luft cirkuleret rundt med
moderne ventilation. Også beboernes
pengepung nyder godt af renoveringen – nogle
beboere har fået helt op til 8.000,- tilbage fra
varmen.
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Lejerbos renovering er en af mange årlige
byggesager, som Landsbyggefonden hvert år
støtter for at skabe attraktive og billige boliger i
den almene sektor.

Samme år renoveringsarbejdet gik i gang i
Randers, underskrev verdens lande en ny
målsætning for den globale bæredygtige
udvikling ved FN’s topmøde i New York i
september 2015.
Dermed var FN’s verdensmål sat i verden. 17 mål
med 169 delmål som landene arbejder for at have
implementeret i 2030.

I Danmark har arbejdet med verdensmålene
spredt sig, og nærmest som en sneboldeffekt har
Folketinget, virksomheder, kommuner og
organisationer taget fat i arbejdet.
Almene åretag mod FN’s verdensmål
Gennem de seneste år er det blevet belyst,
hvordan renoveringer i den almene sektor kan
bidrage til rejsen mod FN's verdensmål.

Selvom renoveringen af Lejerbos afdeling i
Jyllandsgade ikke havde tænkt verdensmålene
ind i arbejdet, så rammer arbejdet meget godt
ind i verdensmålene 7 og 11, der blandt andet
handler om:
Pålidelig og moderne energiforsyning til en
overkommelig pris
Boliger til en overkommelig pris
Inkluderende og bæredygtige byer
Reducering af byernes miljøbelastning
Ejendomsfunktionær Jens Peter Christensen og
arkitekt Peter Krogh er enige om, at
energioptimering med lavere varmeforbrug, og
dermed også sundere boliger uden
skimmelsvamp, er et oplagt renoveringsprojekt i
den almene boligsektor.

FN’S VERDENSMÅL
FN’s verdensmål for global bæredygtighed
handler om alt fra sikring af rent drikkevand, sundhed og
uddannelser til ligestilling, affaldshåndtering og energiforbrug.
I Danmark har Dansk Arkitektur Center og Rambøll Management
Consulting udarbejdet den første baselinerapport, som indkredser
status for mål nr. 11 ” Bæredygtige byer og lokalsamfund”.
I Danmark handler arbejdet om bl.a. beboere i udsatte boligområder,
om indsamling af affald i byerne, og om at sikre boliger til en
overkommelig pris.

“Boligerne i Jyllandsgade
opfylder nu alle standarder og
krav og er fremtidssikrede”
- Peter Krogh, Caspersen og Krogh Arkitekter

Brug alle verdensmålene
FN’s verdensmål kaldes også for SDG’erne efter
det engelske Sustainable Development Goals.
Professor på Københavns Universitet Katherine
Richardson er medlem af Klimarådet og leder af
Københavns Universitets Sustainability Science
Centre.

”Det nye og vigtige i verdensmålene er, at de er
bragt sammen ind i én ramme. Det betyder, at
det er interaktionerne imellem dem, der er i
fokus. Derfor må man ikke bare ”plukke” et eller
to, som man mener er mest relevant”.
Hun forklarer, at verdensmålene skal bruges som
en proces, hvor man hele tiden arbejder ud fra at
få den største menneskelige ”nytte” med de
mindste miljømæssige omkostninger. Man bør
altså altid have alle verdensmål med i sine
overvejelser.
”Når man har valgt et område, hvor man gør det
godt, skal man vælge et andet, hvor man er
udfordret og vise, hvordan man kan gøre det
bedre der”, uddyber Katherine Richardson, og
fortsætter:
”Bæredygtig udvikling vil altid indebære
kompromiser, og vi er nødt til at være
transparente omkring dem. Hvis man kun
fokuserer på det, man gør godt, er det ‘green
washing’, fordi man ikke gør noget anderledes,
end man ellers ville have gjort uden SDG’erne”.
Jane Pedersen på 86 år har boet i Jyllandsgade i
30 år. Efter renoveringen har hun fået en af de
totalrenoverede lejligheder, der er gjort
tilgængelige for gangbesværede og
kørestolsbrugere.
Konkrete mål i hverdagen
I Østjysk Bolig, der har hovedkontor i Aarhus, har
repræsentantskabet taget hul på arbejdet med
at tænke nyt. Både beboere og administration
gør en indsats for at øge bæredygtigheden i
boligerne og i hverdagen.

Formand for Østjysk Bolig, Katja Hillers, fortæller,
at de i foråret 2019 inviterede beboere til
workshop, hvor de arbejdede med ideer til en
bæredygtig indsats ud fra blandt andet disse
verdensmål:
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Sundhed og trivsel. Her var der ideer om
forebyggelse af ensomhed med
fællesaktiviteter, et fælles fitnessrum, sundt
indeklima med ventilation.

Bæredygtig energi. Med ideer om at
udskifte til LED-pærer på fællesarealer.
Solceller og jordvarme, at få el-delebiler.
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Ansvarligt forbrug og produktion.
Affaldssorteringen skal være lettere.
Undgå madspild og få en byttebørs til
genbrug af ting.

På boligselskabets hovedkontoret i Aarhus
fortæller direktør i Østjysk Bolig, Allan
Søstrøm og repræsentanter fra både
lokalafdelinger og organisationsbestyrelsen
om deres arbejde med at bruge
verdensmålene i hverdagen.

ANNONCE

Direktør i Østjysk Bolig, Allan Søstrøm forklarer, at
han plejer at sammenligne investering i
bæredygtighed med køb af aktier.

”Man er nødt til at investere for
at kunne håbe på udbytte senere.
Et lille eksempel kan være, at
man investerer i dyrere LEDpærer, men til gengæld sparer på
el i det lange løb.”
- Allan Søstrøm, direktør i Østjysk Bolig

På bordet står de 17 verdensmål i farvestrålende
papkuber. De stammer fra forårets workshop, og
formand for Østjysk Bolig, Katja Hillers siger:

Når verdensmålene skal gøres til hverdagsmål,
handler det i høj grad om at kunne engagere folk
og at gøre det enkelt at bidrage.

”Vi har grebet bolden med bæredygtighed og sat
det på dagsordenen på to planer:
Administrationen skal arbejde med det. Og det
skal ud i vores beboerdemokrati og være konkret
i vores hverdag.

”Til workshoppen fik beboerne også øje på, at de
faktisk allerede gør en indsats, og så er det
nemmere at bygge videre med næste skridt”,
fortæller Katja Hillers.
Foto: Niels Åge Skovbo.

DE ALMENE BOLIGERS BIDRAG
TIL VERDENSMÅLENE
FN's verdensmål kan siges at stå på tre
ben:
Miljø
Mennesker
Økonomi
Den almene sektor er bogstaveligt talt
bygget af gode og billige boliger. De
lever derfor allerede fra den spæde start
op til mange af målsætningerne.

Fremtidens Taastrupgaard (Visualiering af Tegnestuen Vandkunsten A/S).

Set, læst og hørt
Rasmus Kjeldahl
Børns Vilkårs direktør, Rasmus Kjeldahl, er blevet mindet om næstekærligheden i uafrystelig
dokumentarfilm og har lyttet til historier fra livet på dødsgangen.
Rasmus Kjeldahl er direktør for Børns Vilkår siden 2013 og var forinden direktør for Forbrugerrådet.

Set for nylig

Hørt for nylig

Læst for nylig

For nylig så jeg ‘The Cave’, en uafrystelig dokumentarfilm, der følger
en ung kvinde, som er chef for – og
børnelæge i – et underjordisk hospital i en belejret bydel i Damaskus.
Filmens billeder af sårede børn,
blandt andet som ofre for kemisk
krigsførelse, har brændt sig fast på
min indre nethinde, og den er et
stærkt vidnesbyrd om krigens grusomhed. Men det er også en hyldest
til de læger og sygeplejersker, som
trods desperate forhold, mangel på
mad og medicin og med stor personlig risiko gør deres menneskelige, humanitære pligt og holder hospitalet åbent. Lægerne evner trods
den umulige situation at skabe små
øer af nærvær og tryghed for de
sårede og forladte børn. Dokumentaren, som nu er oscarnomineret,
minder os om, at mennesker trods
håbløs belejring kan finde mening i
at holde fast i næstekærligheden.

Jeg er lige begyndt på podcastserien ‘Ear Hustle’, der handler
om livet i og omkring San
Quentin-fængslet. Vi møder
indsatte, der har tilbragt over
40 år i fængslet, heraf mange
år på dødsgangen, med datoer
for deres egen henrettelse,
som så i sidste øjeblik er blevet
udsat. Vi møder gerningsmænd og ofre, som er blevet
forsonet og sammen har fundet en vej til tilgivelse og et liv
befriet for skyld, og samtidig
får vi indblik i en verden, som
meget få kender, men som jo
desværre er blevet rammen
om halve og hele liv bag tremmer. Trods de barske rammer
er der også her meget menneskeklogskab, og der tænkes
eksistentielle tanker om livets
værdi – selv når myndighederne har sat en slutdato for det.

Jeg har netop afsluttet ‘Oplyst’ af Tara Westover.
Det er en selvbiografi med vægt på Westovers
opvækst omkring årtusindskiftet i en radikaliseret
mormonfamilie i Idaho, hvor hun udsættes for et
forskruet verdensbillede, dommedagsdyrkelse,
talrige svigt, vold og hensynsløshed. Selv om hun
blev nægtet skolegang og måtte nøjes med familiens helt utilstrækkelige homeschooling, lykkes det
hende at vriste sig fri og ind på en videregående
uddannelse, som krones med en ph.d. fra Cambridge University. Hun udtrykker bogen igennem
stor kærlighed til sin familie, men har også måttet
bryde for at overleve og udvikle sig i frihed. Et
tema, som har en klar kønsdimension. Temaet er
også vigtigt i blandt andet Sara Omars bøger, som
er skrevet på baggrund af en opvækst i et kvindeundertrykkende og voldeligt miljø. ‘Oplyst’ er
ekstremt velskrevet og er med rette blevet en international bestseller. Den minder os om vigtigheden
af, at vi som samfund understøtter børn og unge,
som vil bryde fri af social kontrol og undertrykkelse. Den minder os også om værdien af en god
begavelse, der fremmer evnen til at træffe gode
personlige valg og lægge en strategi for ens liv.

Foto
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The Cave

Tara Westover
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Nyt job

Hvem

Mikkel Harboe
Hvilket job
Pressechef, Socialdemokratiet

Hvorfra
Kommunikationschef,
Arbejderbevægelsens
Erhvervsråd

Baggrund

Cand.scient.adm. fra Roskilde Universitet. Tidligere ansat i Direktoratet for
FødevareErhverv. Kommunikationsmedarbejder, AE (2010-2012). Kommunikationschef, AE (2012-2020)
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Største udfordring? Når Mikkel Harboe til marts kan sætte sig til rette i pressechefstolen hos Socialdemokratiet, har den de facto stået tom, siden forgængeren Mads
Brandstrup i juni fulgte efter Nicolai Wammen over i Finansministeriet.

Koordination må siges at være dén store udfordring, der ligger og venter Harboe, der
kommer fra en stilling som kommunikationschef i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd,
hvor han har været siden studierne på RUC.
En pressechef er per definition en koordinerende kraft, internt såvel som eksternt.
Det er besværligt nok i en partipolitisk organisation, hvor ledelsens holdninger er
stærke og baglandets såvel som politikernes egne dagsordener frem mod et valg skal
håndteres. Men at være pressechef i et regeringsparti øger kompleksiteten af koordineringen. Nu er det ikke ledelse, ordførere og bagland, nej, det er også selve regeringens ministre og deres rådgivere, som kører en simultan agenda og selv styrer og
koordinerer.
Hvor den tidligere pressechef stod tæt på partiets ledelse og koordinerede alt − meldinger, udspil på vej og holdninger − bliver det for den relativt uprøvede Harboe et
andet job. Nu bliver det mere et spørgsmål om nu at koordinere flere led ude.
Samtidig bliver det en sand kunstgang ikke at blive kørt over af det øverste lag af
stærke særlige rådgivere, som har et bredt netværk. Sandsynligheden for at Statsministeriet melder noget ud, uden at Harboe ved det, er til at få øje på •
lej
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Har du booket
din billet til VI2020?
“ Kommunerne arbejder hele

tiden med at forbedre velfærden,
finde nye løsninger og levere
mere for borgernes penge

”

Jacob
Bundsgaard
Formand i KL

“ Velfærdsdebatten

bør bredes ud
– civilsamfundet er
en del af løsningen

”

Mads Roke
Clausen
Formand i
Frivilligrådet

27. februar 2020
Tilmeld dig på www.tilmeld.dk/vi2020

