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E t møde med en håndfuld afri-
kanske FN-ambassadører i
Washington for nylig gjorde det

tydeligt for Lars Løkke Rasmussen, at
vi har et problem. 

De diskuterede FN’s resolution, der
fordømte Ruslands brutale og ulovli-
ge angreb på Ukraine. En af ambassa-
dørerne fortalte den danske udenrigs-
minister, at han personligt støttede re-
solutionen, men at hans regering hav-
de instrueret ham til at stemme imod.
Ambassadøren beskrev en befolkning,
der ligger under for et falsk narrativ
om krigen, og som bærer rundt på en
smertelig fortid med Europa, forkla-
rer udenrigsminister Lars Løkke Ras-
mussen (M). 

»Hvor var vi andre henne med FN-
pagten, dengang de kæmpede for at
komme fri af en gammel kolonimagt?
Det gjorde et ret stort indtryk på mig,
fordi det personifi�cerede alle de her
dilemmaer«, siger han. 

Ambassadøren fi�k til sidst lov af sin
regering til at afstå fra at stemme. 

Den slags oplevelser har illustreret
for Lars Løkke Rasmussen, at Danmark
og Vesten har brug for »et dybere part-
nerskab« med det store kontinent. En
»mere ligeværdig dialog«. Den erken-
delse vil præge den nye udenrigs- og
sikkerhedspolitiske strategi, som Dan-
marks udenrigsminister i dag offent-
liggør på regeringens vegne. Den skal
lægge rammerne for Danmarks for-
hold til omverdenen og den kommen-
de milliardinvestering i forsvaret. 

»Verden er under forandring, og det
skal vi jo fi�nde vores plads i«, siger Lars
Løkke Rasmussen. 

Han kalder Ruslands invasion af
Ukraine 24. februar sidste år en »frem-
kaldervæske« for nogle store globale

bevægelser, der allerede var i gang.
Rusland havde ulovligt annekteret
den ukrainske Krim-halvø i 2014, så
den aggressive Putin kendte vi. Kina
opruster og har globale ambitioner.
Coronaen udstillede vores sårbarhed
over for brudte forsyningskæder. Afri-
kanske landes befolkninger vokser,
mens mange andre skrumper.

»Vi er på vej ind i en ny verdensor-
den, men det er jo ikke sådan, at 24. fe-

bruar markerer en dagen før og en da-
gen efter. Det er derfor, jeg har sagt det
med fremkaldervæske. Altså, at det
her accelererede nogle ting og skabte
klarhed over nogle ting. Men en del af
de ting, det skabte klarhed over, var
der jo i forvejen«.

Danmark fylder mindre
Det uomgængelige udgangspunkt er,
at kontinenternes betydning forskub-

bes, og ikke til Danmarks og Europas
fordel. 

»Der er jo ingen grund til at lægge
skjul på, at ligesom Europa bliver min-
dre og mindre, bliver Danmark det og-
så. Altså, det gør vi«, siger Lars Løkke
Rasmussen.

Det skal man ikke sidde og begræde.
Det skal man handle offensivt på, me-
ner han: »Først og fremmest tror jeg,
det er vigtigt, at vi ikke bare fører en

tilpasningspolitik. Det er jo også der-
for, det her handler om både idealis-
me og pragmatisme. At vi både tilpas-
ser og påvirker«, siger Lars Løkke Ras-
mussen, der allerede inden præsenta-
tionen har skabt stor debat, fordi han
har betegnet den nye udenrigspoliti-
ske linje som »pragmatisk idealisme«.

Løkke: »Vi skal have et dybere og mere 
ligeværdigt partnerskab med Afrika«
I dag præsenterer Lars 
Løkke Rasmussen en ny 
udenrigspolitisk strategi,
der skal svare på seks store
spørgsmål, sætte rammer
for Danmarks forhold til
omverdenen, samt give 
en dansk observatørplads 
i en offensiv EU-gruppe. 
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Lav din egen, bæredygtige 
buket af materialer, der er 
lige omkring dig.
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Vælg en bank 
med et godt

Læs mere på al-bank.dk/godthjerte
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Sov godt

Har du problemer  
med at sove? 

Asonor® Sleep Support  
Kosttilskud med de naturlige ingredienser  
Citronmelisse og Passionsblomst samt  
L-Tryptophan og magnesium.

Asonor® næsespray - Hjælp mod snorken 
Reducerer eller fjerner kraftig snorken.
Dokumenteret effekt. Bedst i Test.

Asonor® fås på apoteket og i Matas.                                    www.asonor.dk
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SE DEN I BIOGRAFERNE NU

“FÆNGSLENDE HISTORIE 
OM AT FINDE HÅB I HÅBLØSHEDEN.”

Katrine Sommer Boysen, Jyllands-Posten

Moovy

Kildekritik og fællesskab
skal prioriteres i skolen.

F ra uventet kant blev kravet
rejst uden omsvøb: Drop
elevernes private brug af

mobiltelefoner i den danske fol-
keskole. Bum! 

Dansk Industri er ikke just
kendt for sin kompetence inden
for undervisningsdynamik og re-
formpædagogik, men ikke desto
mindre ramte direktør Lars San-
dahl Sørensen hovedet på søm-
met med sit opråb til regeringen
og politikerne på Christiansborg.
Frygten for at blive udråbt som
teknologisk reaktionære og
fremtidsangste har desværre alt
for længe holdt denne nødvendi-
ge debat væk fra dagsordenen.

Selvfølgelig er skærme og mo-
derne teknologi afgørende for
både metode og indhold i under-
visningen i 2023. I en verden med
hastigt udviklende kunstig intel-
ligens, ChatGPT, sociale medier,
halve sandheder og falske nyhe-
der er teknologisk forståelse og
basal kildekritik to af de væsent-
ligste færdigheder, skolesyste-
met – ikke blot folkeskolen – skal
bibringe sine elever, så de kan
blive kritiske samfundsborgere
og kompetente studerende eller
lærlinge. 

MEN det betyder ikke, at skær-
men også skal være den domine-
rende forsyningslinje uden for
undervisningslokalet. Hverken
eleverne imellem eller i relatio-
nen med lærerne. Tværtimod er
det afgørende, at netop de men-
neskelige relationer styrkes i en
tid, hvor følelsen af ensomhed og
mistrivsel er alarmerende.

Når Politiken i dag for 11. gang
hylder den efterstræbelsesværdi-
ge lærergerning med Undervis-
ningsprisen 2023, er det netop
lærer-elev forholdet, der er det
gennemgående adelsmærke for
den eminente undervisning. 

Bag en skærm kan man føle sig
umådelig ensom, sårbar og for-
kert, selv om man er en del af et
forestillet – og ofte forstillet – di-
gitalt fællesskab. Den vellykkede
undervisning skal netop dygtig-
gøre eleverne individuelt og gøre
dem kompetente til at indgå i so-
ciale fællesskaber. Det er netop
de kvaliteter, vi her på avisen øn-
sker at sætte fokus på med Un-
dervisningsprisen. Og her stiller
mobiltelefoner og skærme sig ik-
ke til rådighed som en hjælpen-
de faktor. 

Derfor: Ud ad skolen med de
skærme, der ikke har med sko-
lens undervisning af gøre. cj

Gør skolen
mobilfri
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