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LEDER AF FLEMMING HVIDTFELDT, CHEFREDAKTØR

FOR IKKE MINDRE end 18 år siden tog daværende borg-
mester Thorkild Simonsen initiativ til et kontor i EUs ho-
vedstad Bruxelles. Formålet var at promovere Århus - og 
ikke mindst - sikre Århus nogle af de mange penge, der 
hvert år er at hente i en eller flere af EU’s mange pengekas-
ser. Det fik han dengang ikke udelt rosende bemærknin-
ger for.

Det var jo ikke uden omkostninger for kommunen, og 
ingen kunne jo være sikker på, at en sådan investering vil-
le komme igen. I årenes løb er der dog kommet penge i den 

kommunale kasse fra EU, og de tilfylder stadig kommune-
kassen.

SIDSTE ÅR SKIFTEDE Århus-kontoret i Bruxelles ar-
bejdsgiver. Fra at være Århus Kommunes spydspids i EU 
blev det til Region Midtjyllands spydspids. Målet er stadig 
det sammen: At sikre borgere, virksomheder og institutio-
ner størst muligt udbytte af EU. Nu ikke blot for en enkelt 
kommune, men for alle 19 kommuner i regionen.

Prisen for kontoret løb sidste år op i 4.878.964 kroner. El-
ler fire blanke enkroner fra hver borger i regionen. Ikke den 
store investering. Og regnestykket sidste år var ren jubel. 
For ikke mindre end 34 millioner kroner blev hentet hjem 
til regionen. Det ligner jo en mindre lottogevinst.

HER I ÅRHUS kan vi være endnu mere tilfredse. Af de 34 
millioner tilfaldt - kan man med sindsro konstatere - bro-
derparten netop Århus. I virkeligheden endte alle pengene 
lige netop her - i Århus. 31,2 millioner til forundersøgelser-

ne af tunnelprojektet under Marselis Boulevard. Resten til 
initiativer for senior-medarbejdere i Århus Kommune.

Man kan med rette spørge, om det rimelige i den forde-
ling. For hvad med de andre 18 kommuner i regionen, hvis 
borgere trods alt sidste år var med til at spytte i kassen. Ser 
man imidlertid på den investering, der er gjort i de 17 år, 
Århus var alene om at betale gildet, er det vel rimeligt. I de 
kommende år skal vi nok ikke vente, at Århus løber med 
rovet. Sådan må det være. Med god vilje får de øvrige bor-
gere i regionen også glæde af pengene, idet de århusianske 
projekter også kan vise sig af være til fordel for dem. Sidste 
års pengestrøm fra EU til Århus ville formentlig ikke være 
blevet til noget hvis ikke det havde været for 17 års arbejde 
på Århus’ EU-kontor. Derfor var den beslutning, der da blev 
truffet, ikke alene en god af slagsen. Den var også rigtig.  

DET ER EN RIGTIG GOD 
INVESTERING FOR ÅRHUS

p stiften.dk
Du kan kommentere vores leder på avisens hjemmeside

ET DANSK KRIGSSKIB med 
over 150 besætningsmed-
lemmer deltager for tiden i 
en militær mission i det Rø-
de Hav ved Afrikas horn. 
Skibets navn er »Absalon« 
som den berømte danske 
 biskop fra middelalderen. 

For nyligt gik nyheden 
om danskernes dramatiske 
pågribelse og efterfølgende 
overraskende løsladelse af 
pirater verden rundt. 

Enkelte medier har end-
da valgte at forsyne os med 
daglige meldinger fra ud-
stationerede journalister 
om bord på skibet. Indtil 
 videre har dækningen dog 
ikke fået almindelige dan-
skere til at interessere sig 
for hændelserne. Med sti-
gende inflation og forståen-
de økonomisk usikkerhed, 
har folk nok at se til end til-
fældige pirateri i det fjernt-
liggende hav. 

TIL GENGÆLD ER der en 
del danske borgere med op-
rindelse i området, som 
anspændt følge begiven-
hedernes gang. Mange 
har familiemedlemmer og 
slægtning tæt på de kyst-
områder, hvor »Absalon« 
demonstrerer sin militære 
overlegenhed. 

Her opstår dilemmaet 
om, hvor man i virkelig-
heden hører til. Som bor-
ger i det danske samfund er 
man med til at finansiere 

og legitimere danskernes 
militære fremmarch. Det 
er en politisk beslutning 
sanktioneret af en demo-
kratisk institution i værts-
landet, Folketinget. Modsat 
har man som borger med 
migrant baggrund fortsat 
tilknytning og følelsesmæs-
sige forhold til befolknin-
gen i oprindelseslandet. 
Man kan derfor ikke und-
gå at se konflikten fra flere 
 sider. 

Legitimt er det, at det 
danske krigsskib udfører 
militæroperationer for at 
beskytte en vigtig handels-
rute fra aggressive bandit-
ter, der i årevis terrorise-
rede deres eget folk. Sam-
tidig kan man ikke lade 
være med at forholde sig til 
piraternes seneste charme-
offensiv igennem medierne. 
Det ser ud som om pirater-
ne forsøger at opnå et an-
derledes renommé. De vil 
gerne sammenlignes med 
de berygtede men vovende 
og romantiserede pirater 
som Kaptajn Jack og Bar-
barossa. 

EN TALSMAND PIRATERNE 
for hævder, at de ikke hav-
de andet valg end at gribe 
til våben for at bl.a. stoppe 
og kræve kompensation for 
giftige kemiske affald og 
ulovligt overfiskeri i den 
lange og ubevogtede soma-
lisk kyst.   

De præsenterer sig som 
landets beskyttere, men 
glemmer at de i årevis orga-
niserede brutale vejspær-
ringer. De intimiderede og 
opkrævede løsesum fra fat-
tige traumatiserede borger-
krigsramte borgere. Omsi-
der indså de, at der ingen 
penge var at røve i landet. 
Med et kynisk forsøg på at 
optræde ideologisk og pa-
triotisk, vælger de i stedet 

at rette skytset udadtil.                 
»Absalon«s mission har 

desværre altså en nega-
tiv bivirkning. Fortalerne 
for civilisationens sam-
menstød jubler over et så-
dant militæreventyr. Ikke 
mindst skibets navn, som 
signalerer religiøse og na-
tionale undertoner. Histo-
rien gentaget sig. Under 
koloni tiden, udstationere-
de den daværende koloni-

supermagt, Storbritan nien, 
sin flåde i området. Også 
den gang insisterede briter-
ne om, at målet var at for-
svare en handelsrute og en 
legitim verdensorden.  

Danmark har selvfølge 
ret og evner til at beskytte 
egne interesser, om nødven-
digt med militærmagt. Men 
i forbindelse med den nuvæ-
rende piraterikonflikt, fin-
des der bedre og ikke-mili-

tære løsninger, man kunne 
overveje. For eksempel kan 
der ydes støtte til det hårdt 
prøvede civilsamfund på 
Afrikas Horn, således man 
forbygger årsagerne til 
 desperadoernes pirateri. 
Alternativt kan ressourcer-
ne bruges herhjemme for 
bl.a. forbedring af dansker-
nes velfærd. 

TILBAGE STÅR EN mistan-
ke om, at piraterihistorien 
ikke er mere end et politisk 
spin. Skal vi tro på en an-
erkendt egyptisk ekspert, 
Dalaat Ramih, som i denne 
uge udtalte til den arabi-
ske tv-station, Al Jazeera, 
er vi måske vidne til en ge-
nial afledningsmanøvre fra 
 vestens mislykkede inva-
sioner af Afghanistan, Irak 
og Somalia.

Ifølge ham er en ny form 
for kolonisering, som vil 
foregå på verdenshavene, 
under opsejling. Lad os hå-
be, at hans analyse ikke 
holder. 

Absalon og 
piraterne

Det danske krigsskib »Absalon« leder i øjeblikket en international indsatsstyrke mod pirateri i 
farvandet omkring Afrikas Horn. Arkivfoto: Ajs Nielsen/Scanpix
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