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vores egen succes. Det samme
gælder naturligvis for alle andre
sprogområder.

Universiteterne lukker sprog-
uddannelser som f.eks. tysk på
stribe på trods af, at erhvervslivet
råber vagt i gevær. F.eks. lavede
Dansk Industri sidste år en analy-
se, ”Behov for fremmedsprogs-
kompetencer og dansk eksport går
hånd i hånd”, hvoraf det fremgår,
at tyske sprogområder (Tyskland,
Østrig og Schweiz) ligger nr. 3 på
listen over sprogområder, hvor
danske virksomheder har aktivite-
ter. Af ovennævnte rapport frem-
går det, at manglen på sprogkom-
petencer kan skabe betydelige pro-
blemer for virksomhederne, som
f.eks. har oplevet at komme til
kort i en forhandlingssituation,
har måttet opgive markedsfrem-
stød eller har tabt ordrer.

Virksomhedernes besvarelser vi-
ser tydeligt, at sprog er en forud-
sætning for at få succes på det in-
ternationale marked, og så sent
som i oktober slog Dansk Industri
igen alarm.

Det interessante ved at opgrade-
re på den sproglige front i virk-
somhederne er, at disse tiltag som
oftest kan ses direkte på bundlin-
jen.

Som ekstern lektor begyndte jeg i
september med nye hold på uni-
versitetet inden for business com-
munication. Undervisningen fore-
går på engelsk og er et af hoved-
fagene på denne specifikke uddan-
nelse. Som sædvanlig begyndte jeg
med at fortælle de studerende om
væsentligheden af at kunne kom-
munikere såvel skriftligt som
mundtligt på et ordentligt niveau.

Da jeg var færdig med præsenta-
tionen rakte en studerende hån-
den op for at spørge, om jeg virke-
lig mente, at det var vigtigt, at de
skrev og talte korrekt engelsk – det
var vel o.k., hvis modtageren no-
genlunde forstod, hvad meningen
var. Den studerende satte ord på
den trend, der hersker såvel inden
for uddannelsessystemet som in-
den for erhvervslivet, nemlig at et
minimum af sprogkompetencer er
godt nok. 

Vi bryster os i Danmark af at være
gode til engelsk. Ja, de fleste men-
nesker i Danmark kan klare sig på

bejdere, som taler og skriver tysk
på et professionelt niveau, hvis
danske virksomheder gerne vil ind
på dette marked. 

Vi tror, at vi kan klare os med et
nogenlunde forståeligt engelsk,
men hvis vi vil satse på vores nær-
meste marked, er vi nødt til at ha-
ve fokus på både sprog og kultur.
Tysk kulturforståelse går nemlig
hånd i hånd med tysk sprogforstå-
else, så begge dele skal beherskes,
hvis vi skal undgå at stå i vejen for
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engelsk, men der er langt fra at
kunne klare sig og til at beherske
engelsk på et niveau, som med
succes kan bruges i erhvervslivet.
Før i tiden skrev forskellige med-
arbejdere deres forretningsbreve,
hvorefter en korrespondent (ud-
dannet inden for det pågældende
sprog) enten oversatte det eller i
hvert tilfælde læste korrektur.

Efter internettets indtog sender
alle og enhver mails rundt i ver-
den på mere eller mindre korrekt
engelsk. Det er bare ikke godt nok
til at få succes på globalt plan. En
del danske virksomheder har sågar
engelsk som koncernsprog, men
også her er der udfordringer, da
der ofte bliver en forskydning i
magtbalancen, fordi nogle med-
arbejdere er bedre end andre til en-
gelsk.

Vi taler meget om kommunikati-
onsstrategier, og jeg er helt på det
rene med, at det giver god mening
at have en overordnet strategi for
virksomhedens kommunikation.
Men hvor bliver sprogstrategien
af? Denne er nemlig lige så vigtig.
F.eks. har vi et marked på ca. 82
millioner liggende som nabo – det
marked hedder Tyskland, og her
tales tysk. Det vil sige, at det er en
rigtig god idé at have nogle medar-

Vi tror, at vi kan klare os
med et nogenlunde for-
ståeligt engelsk, men
hvis vi vil satse på vores
nærmeste marked, er vi
nødt til at have fokus på
både sprog og kultur. 

Stadig �ere partier sæt-
ter desværre taktik og
strategisk positionering
før vælgerne.
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Valgretten sikrer med
sin bredde netop, at alle
kan komme til orde, at
alle kan blive hørt. Der
stemmes, med en af an-
delsbevægelsens gamle
principper, efter hove-
der og ikke efter høve-
der.
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folketingsmedlem (SF)

Vi skal tale varmt for
håndværket og for tek-
nikken og generelt for
naturvidenskaberne.
Gør vi det, vil vi kunne
løse problemet med
fremtidens mangel på
bestemte typer arbejds-
kraft. Fri os for det evin-
delige råb om uden-
landsk arbejdskraft.
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De mænd og kvinder,
der muliggør ødelæg-
gelsen af Nyborg Slot,
hader ikke kulturarven.
De tænker mere på
deres eftermæle, og det
kan dårligt blive stort
nok. 
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KORT SAGT

Statsminister Lars Løkke Rasmus-
sen nævnte i sin åbningstale det
flotte i, at Danmark kan tiltrække
det ene datacenter efter det andet
– bl.a. det største og senest tilkom-
ne ved Aabenraa.

Det er flot og perspektivrigt.
Men der er lige nu en lovgivnings-
mæssig barriere for at udnytte den
megen spildvarme fra de kom-
mende datacentre til grøn omstil-
ling. Derfor er Udviklingsråd Søn-
derjylland i dialog med en række
folketingspolitikere for at få dem
til at kigge på afgifterne på områ-
det, ligesom Dansk Fjernvarme
også løbende sætter fokus på dette
problem. 

Der er både et stort miljømæs-
sigt og erhvervsmæssigt potentiale
i at udnytte industriel spildvarme
fra datacentre, kølehuse og pro-
duktionsvirksomheder i fjern-
varmenettet. 

Det er ikke teknologien, der er
barrieren – tværtimod.

For at udnytte spildvarmen fra
datacentrene og industrien i fjern-
varmen, er det nødvendigt at var-
me den yderligere op fra 35-40
grader til ca. 60-70 grader. Det
gøres mest effektivt og miljørigtigt
ved at benytte store kollektive

eldrevne varmepumper. Men
elvarmeafgiften er så høj, at det
lige nu ikke er rentabelt.

Derfor er vi i Udviklingsråd Søn-
derjylland og Dansk Fjernvarme
enige om, at elvarmeafgiften på
kollektive varmepumper bør sæn-
kes.

En sådan afgiftsændring vil ikke
blot være en gevinst for miljøet og
energiudnyttelsen. Det vil også
give de mange virksomheder, der
arbejder med energiteknologi nye
muligheder. Ikke bare i Sønder-
jylland, hvor der er mange af den
slags virksomheder, men i hele
Danmark. Og det vil styrke den
grønne profil, som ejerne af data-
centrene er meget interesserede i.

En sænkning af elvarmeafgiften
på kollektive varmepumper vil
bidrage til den udvikling. Det vil
understøtte udviklingen af nye
teknologier inden for vores er-
hvervs- og vidensmæssige styrke-
position på dette felt. Og det vil
komme klimaet, erhvervslivet og
samfundsøkonomien til gavn.
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formand for Udviklingsråd Sønderjylland (URS)
Kim Mortensen

direktør, Dansk Fjernvarme

Datacenter kan opvarme hele Sønderjylland

Uanset hvad man har foreslået tid-
ligere og nu foreslår eller forarges
over, er de offentlige leder- og
politikerlønninger og honorarer
steget og steget og vil fortsætte
med at stige.

Hvorfor?
Fordi pengene åbenbart er der,

og fordi det er et tag selv-bord,
hvor alle tager, hvad de kan og

rager til sig, fordi de kan. Det har
intet med kvalifikationer eller
mangel på ledere at gøre. Det er
ren og skær mangel på moral og
adelens udnyttelse af folket. Intet
nyt under solen, historien genta-
ger sig. Mægtige udnytter mindre
mægtige.

Steen Sørensen
Horsens

Mægtige udnytter mindre mægtige

Den kommunale og regionale
valgkamp buldrer derudaf, og vi
bliver mødt af reklamer for poli-
tiske partier og kandidater overalt.
Men ét sted er dog undtaget: tv-
skærmen. 

Her er der nemlig dømt adgang
forbudt for de politiske partier og
kandidater. Det er et udtryk for
forældet lovgivning. Og vi har
brug for at ændre den, så den føl-
ger med tiden. 

Der føres efterhånden valg-
kampe og reklameres for politiske
holdninger på et hav af forskellige
medieplatforme. 

Tv’et har for længst mistet status
som monopol på reklamer, og det
er langt fra den eneste platform,
hvor de politiske partier og kandi-
dater kan møde vælgerne. Men
alligevel er tv’et fortsat det eneste,
der er reguleret. 

Der er så nogle, der vil mene, at
hvis vi tillader politiske tv-rekla-
mer, så vil det kun være de partier
og kandidater med mange penge,
der kan kommunikere med borger-
ne gennem tv-skærmen. Til dette
kan man jo så undre sig over,

hvorfor det lige nøjagtig kun gæl-
der for tv’et. 

Hvad med Facebook? Google?
Flyers? Avisannoncer? 

Der kan være gode grunde til at
regulere partiernes indtægter. Men
at regulere og bestemme, i hvilke
medier partierne og kandidaterne
lægger deres penge, det kan og skal
ikke være statens opgave. Derfor
har vi brug for et opgør med en
lovgivning, der tager udgangs-
punkt i fortiden. 

Parallelt med den igangværende
valgkamp forud for kommunal- og
regionsvalget hører vi om mang-
lende politisk engagement. Og
meningsmålinger placerer gang på
gang politikere nederst på trovær-
dighedsbarometre. Så hvorfor af-
skærme borgerne for politiske
budskabet i tv’et?

Måske har vi mere end nogen-
sinde før brug for, at den politiske
samtale kommer hjem i stuerne.
Og det kan politiske tv-reklamer
være med til. 

Daniel Møller Jensen 
politisk konsulent

Dansk Erhverv

Politiske tv-reklamer hjem i stuerne

Det kan undre, hvorfor der ikke er
nogen, der viser bekymring over
moskébyggeriet i Roskilde. 

Hvorfor ingen stiller spørgsmål
til, hvad konsekvenserne for dette
vil blive for Roskilde Domkirke?
Og da specielt nu, hvor man ikke
behøver at være dansk statsborger
for at få sæde i Roskilde Byråd.

Kurt Larsen
Herlev

Ingen bekymrer sig
om moskébyggeri
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