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M e d I e M Ø L L e n ... LÆses på eget ansvaR

opinion

Accra: Der er fokus på Afrika i denne uge. 
Men hvad mener de om os? Ghanesiske 
medier har kun godt at sige om Dan-
mark. Et nyligt besøg og en hurtig gen-

nemgang af avisartiklerne om Danmark, i det 
sidste år viser, at i Ghana har Danmark et positivt 
image. Det er rart, men vi mangler en kritisk gha-
nesisk presse, der kan kigge os efter i sømmene. 
Selvom der ikke skrives meget om Danmark, 
fremhæves vi ofte som eksempel på et land, der 
kan stå som model for Ghana. Skal Ghana bruge 
proportional stemmeafgivning, som Denmark 
gør – i modsætning til det engelske valgsystem, de 
har i dag? Ghanas præsident Mills talsmand har 
nylig brugt Danmark som et argument for højere 
skat i Ghana. Lande med høj skat er succesfulde, 
mener han. Men flest artikler er der om danske bi-
standsaktiviteter i Ghana. Danmark yder bistand 
til sundhedssektoren, regional udvikling og bedre 
regeringsførelse. Danskere optræder på grum-
sede billeder, hvor de indvier centre, klipper snore 
over, holder taler eller sidder til seminarer. For en 
ghanesisk avislæser er Danmark et land med høje 
hvide mænd med kortærmede skjorter og slips.

den ghanesiske imam Sharubutu var i 2010 in-
viteret på besøg i Danmark for at se nærmere på 
muslimers forhold i Danmark. Samtidig samlede 
han penge ind til muslimers uddannelse i Ghana, 
hvor en stor del af befolkningen er muslimer. Hans 
tur gav kun positive artikler i pressen. Danmark 
har tilsyneladende megen goodwill. Der har været 
et aktivt udviklingssamarbejde med landet i man-
ge år, og meget aktive organisationer, højskoler og 
andre har bygget et utal af netværk mellem Dan-
mark og Ghana. Der er et aktivt kulturprogram 
med gensidig udveksling af kunstnere, der er sta-
dig stigende danske erhversprojekter i Ghana, og 
landet får en årlig bistand på knap 500 mio. kr. 

det går fremad. Hovedstaden Accra summer af 
aktivitet. Landet er ved at blive en afrikansk suc-
ceshistorie med en stabil demokratisk udvikling 
og høje økonomiske vækstrater. Selvom der stadig 
er mange fattige, og dele af landet ikke har set me-
get økonomisk fremgang, så er udsigterne bedre 
her end i mange af nabolandene. Nu er der også 
gang i olieproduktionen. At Danmark her var en 
voldelig og voldsom kolonimagt og slavehandler 
har sat sine spor i slaveforter og slave-plantager, 
men er i dag erstattet af billedet af det gavmilde 
nordiske giverland. Smigrende for os, og også en 
afspejling af mange danskeres dedikerede arbejde 
i mange år med konkret praktisk udviklingssam-
arbejde. Men mediebilledet er for rosenrødt.

den ghanesiske presse er langt bedre stillet end 
pressen i mange andre afrikanske lande, for den er 
forholdsvis fri og uafhængig. Men Ghana mangler 
i alvorlig grad en kritisk uafhængig presse der kig-
ger bistandsgivere som Danmark efter i sømmene. 
Lykkes alle projekterne? Er det en god ide at give 
pengene direkte til de ghanesiske myndigheder? 
Ghanesiske medier holder beredvilligt kameraet 
frem, når der holdes Danida-seminar, eller indvies 
et nyt erhvervsfremmecenter, men opgaven med 
at være kritisk vagthund af dansk bistand, løser de 
ikke. Det er fantastisk for vores image, men skidt 
for kvaliteten af vores udviklingssamarbejde. Vi 
har brug for en aktiv presse i modtagerlande som 
Ghana, hvis vi skal gøre det, som vi gerne vil gøre: 
Give hjælp der virker.

Goodwill  
i Ghana
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Klamme slogans
Statsminister Lars Løkke Rasmussen har præsente-
ret regeringens udspil om afvikling af efterlønnen 
under overskriften »Velfærden længe leve!« Hvad 
blev der af: Danmark længe leve? Er velfærdsstaten 
blevet et selvstændigt formål? Groft sagt er helt med 
på, at raske og rørige mennesker skal arbejde. Men 
kunne statsministeren ikke skåne os for klamme 
socialdemokratiske slogans?  /Edith Thingstrup

Den grønne ridder
I en af Monty Pythons film optræder en sort ridder, 
som kæmper videre, selv om han efterhånden får 
hugget alle lemmer af. Men for hvert mistet lem 
ægger han endnu mere heroisk sine modstandere til 
fortsat kamp. Nu har de konservative leveret dansk 
politiks svar på denne gribende figur. Nemlig i form 
af politisk ordfører og gruppeformand Henriette 
Kjær.
      Gennem en række sager om alvorligt rod i privat-
økonomien er ordføreren efterhånden blevet helt 
amputeret for enhver mulighed for at bekæmpe 
modstanderne. Men det giver kun denne gæve kon-
servative frontkæmper endnu mere kampgeist. Der 
er ingen tvivl om, at denne grønne ridder søger at 
overgå Monty Pythons sorte ridder, som modstan-
derne måtte opgive, da der ikke var flere lemmer at 
hugge af. Stående som blodstænkt sort metaltorso 
direkte på skovbunden råbte ridderen triumferende 
sine sejrsråb efter de flygtende modstandere. Endnu 
et eksempel på at fiktionen ofte er langt forud for 
virkeligheden.  /Klaus Kjøller

Kejser Nero-syndromet 
Hvis pensioneret ambassadør Jørgen Ørstrøm 
Møller var en flod og hed Salzach, ville vi citere den 
første sætning i »To Verdener«, en novelle af vor 
berømte landsmand, forfatteren J.P. Jacobsen: »Sal-
zach er ingen munter flod«. Den sidste halve snes år 
har ambassadøren i bemærkelsesværdigt kedeligt 
skrevne bøger, som Groft sagt kun har læst på grund 

af et ejendommeligt masochistisk træk i sin karak-
ter, sendt sine mismodige betragtninger vedrørende 
den vestlige verdens deroute ud i offentligheden fra 
sin base i Sydøstasien, hvor han nu vrider citronen 
som forskende gammel besøgsven (Visiting Senior 
Research Fellow) ved handelshøjskolen i Singapore 
(Singapore Management University!). 
      Ifølge Berlingske Business går slog han i forgårs 
gækken løs på VL-lejrskolen, benævnt VL-døgnet, 
i DRs koncertsal, hvor han muntrede 600 medlem-
mer af VL-grupperne op med den forudsigelse, 
at USA på grund af sin enorme gældsætning går 
bankerot inden for de næste ti år. Ret skal være ret. 
Det har andre end han sagt talrige gange i mange år, 
men muligvis er USA ligesom humlebien, der flyver, 
skønt den ikke kan. Hvad Ørstrøms mere og mere 
indædte pessimisme angår, så kender Groft sagt den 
som kejser Nero-syndromet: Jo ældre man bliver, jo 
større vellyst har man ved at dømme et eller andet til 
undergang.   /Claes Kastholm Hansen 

Frivilligt
»Spørg ikke, hvad samfundet kan gøre for dig, men 
hvad du kan gøre for samfundet,« skrev socialmini-
ster Benedikte Kiær (K), der åbenbart ser sig selv som 
Danmarks svar på John F. Kennedy, i en opinion for 
nylig. Ministeren ønsker en renæssance for de gamle 
dyder. Efter Groft sagts mening ville vi i så fald være 
kommet langt, hvis folk startede med at spørge, 
hvad de kan gøre for sig selv og deres nærmeste. 
Men den tanke er selvfølgelig en socialminister 
fjern. Ligesom at tanken om, at der kan foregå ting i 
civilsamfundet helt uden statens indblanding, anses 
som tossegode luftkasteller. Derfor kan ministeren 
ikke bare se passivt til, mens frivillige udfører frivil-
ligt arbejde. Hun vil lancere en »civilsamfundsstra-
tegi« og en »folkebevægelse for at sige: tak«. Måske 
skulle ministeren spørge sig selv, hvad samfundet 
kan få lov til at have i fred fra hendes indblanding. Så 
vil Groft sagt sige: tak!  /Mie Harder

} I dag debuterer universitetslektor og forfatter Klaus 
Kjøller på Groft sagt-holdet.

For en måneds tid siden delte vi 
i Røde Kors julehjælp ud til re-
kordmange familier. Ca. 1.500 i 
alt. Det var familier, der ikke hav-

de penge til helt basale indkøb op til jul. 
Vi var glade for at kunne hjælpe, men det 
bekymrede os dengang, at så mange bad 
os om hjælp. Og bekymringerne er ikke 
væk. 

Juleanden er spist, og hverdagen for de 
fattige familier er tilbage. Og Røde Kors’ 
frivillige møder stadig de samme men-
nesker, der ikke har penge nok til at leve 
et almindeligt, socialt liv. Mennesker, der 
lever i fattigdom, er ramt af afsavn, skam-
fuldhed og bekymringer. 

En undersøgelse viser, at flere og flere 
mennesker ikke kan få hverdagen til at 
hænge sammen og beder Røde Kors om 
hjælp. Undersøgelsen er foretaget blandt 
vores 250 lokale afdelinger, og den viser, 
at ca. 60 pct. af afdelingerne oplever en 
stigende fattigdom i deres kommune. Og 
andre undersøgelser viser, at halvdelen 
af børnefamilier på nedsat kontanthjælp 

har undladt at dyrke fritidsinteresser og 
40 pct. af etniske danskere på nedsat kon-
tanthjælp har fravalgt at invitere gæster 
med hjem. Fattigdommen isolerer. Og det 
er farligt – for hvis du føler dig isoleret fra 
dine omgivelser, er det lige så usundt som 
at ryge 15 cigaretter om dagen eller være 
alkoholiker. 

fraværet af fællesskab skal vi kæmpe 
imod. Når du bliver lukket ind i et fælles-
skab, så er du glad og samler kræfter fra 
fællesskabet til at overkomme livskriser. 
Og det modsatte sker, når du ikke er en 
del af et fællesskab. Vi kan sige, at det er 
materialismens skyld, at der overhovedet 
findes mennesker, der er skubbet uden-
for, fordi samfundet har i overflod og luk-
ker mennesker ude.

Vi kan sige, at det er politikernes skyld, 
at mennesker rammes hårdt af bestemte 
økonomiske sanktioner. Eller vi kan give 
skylden til de pårørende, fordi det ikke 
længere bliver set som familiens ansvar, 
at blande sig i privatlivet hos familiemed-

lemmer, hvor det ikke går godt. Det hjæl-
per bare ikke at placere skyld.

Det hjælper at handle – og der er ingen 
lette løsninger. Den eneste måde at gøre 
op med problemerne er ved at tage dig tid 
til at være medmenneskelig. Det er ikke 
nok blot at uddele en juleand til en fattig 
familie juleaften - for når den er spist, er 
familierne ikke kommet tættere på fæl-
lesskabet. Derfor arbejder vi i Røde Kors 
også på at få fattige familier tilbage i fæl-
lesskabet – bl.a. ved at hjælpe dem med 
at udbygge deres netværk og hjælpe bør-
nene med gode fællesskabsoplevelser. 
Men vi kan ikke gøre det alene. Vi må alle 
hjælpe til.

Når juleanden er spist
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