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Der er et voldsomt pres på de værdier og de internationale fællesskaber, som vi 
byggede oven på Anden Verdenskrigs rædsler. 

Valgkampen er i gang, til november får vi en ny regering. Uanset om farven bliver 
rød, blå eller blandet hen over midten, så bør Danmarks rolle i forsvaret for globale 
fællesskaber og spilleregler være topprioritet. 
Det blev skåret ud i bornholmsk granit på sommerens folkemøde, hvor Folkekirkens 
Nødhjælp og Danske Rederier vanen tro afholder en debat om globale fællesskaber. I 
år blev vores samtale med udenrigsminister Jeppe Kofod og Borgen-forfatter Adam 
Price afbrudt, da et russisk fartøj krænkede dansk farvand ud for Allinge. En 
oplevelse, der kort forinden ville have været en utænkelighed. Virkeligheden 
overtrumfede DR-drama og fantasien. 

Der er et voldsomt pres på de værdier og de internationale fællesskaber, som vi 
byggede oven på Anden Verdenskrigs rædsler. Der er igen krig i Europa – og med det 
russiske fartøj på Folkemødet og nu angrebet på Nord Stream-gasledningen rykker 
krigen helt tæt på. Danskerne mærker konsekvenserne på egen krop i form af 
forsyningskrise og inflation. Det kan kalde på, at vi lukker os om os selv. Og på at 
valgkampen bliver domineret af nationale dagsordner. Måske bliver der endda 
opstillet modsætninger mellem en stærk dansk nation og identitet og Danmark i 
verden som del af et globalt fællesskab. 
 
Det bliver måske lidt højstemt, men Ukraine og før det corona viser os, at Danmark 
er en del af verden, og at vi som menneskehed er forbundne på tværs af 
landegrænser og oceaner. En stærk dansk nation og identitet står ikke i modstrid 
med Danmark i verden som forsvarer for forpligtigende globale fællesskaber – 
tværtimod. Som en lille åben økonomi med et begrænset forsvar er vi dybt 
afhængige af fælles spilleregler og reguleret handel. Og som menneskehed er vi 
afhængige af samarbejde. Vi oplever det hver dag i vores respektive stole. Hvad end 
det handler om at udvikle handelsforbindelser, beskytte danske sømænd mod 
pirateri, navigere den grønne omstilling sikkert i havn eller få nødhjælp frem til 
civile i krig og konflikt. 
 
Det er blandt andet også det, vi har båret ind i diskussionerne om rapporten ”Dansk 
sikkerhed og forsvar frem mod 2035”, der udkom forleden, og som vi begge var en 
del af analysegruppen bag. Den beskriver et internationalt samfund i opbrud, pres 
på regler og ret og et markant mere komplekst trusselsbillede. 



En simpel, men vigtig konklusion oven på analysen er, at uafhængigt af fremtidens 
globale (u)orden, så er vores og verdens fremtidige sikkerhed og stabilitet afhængigt 
af samarbejde på tværs af sektorer og stærke forbindelser mellem mennesker på 
tværs af kontinenter. Det kan Danmark være med til at sikre. 

Danskerne går til valg i en helt ekstraordinær geopolitisk brydningstid, der kalder på 
et forstærket og aktivt diplomati og et fortsat principfast forsvar for fælles 
internationale spilleregler. Hvordan Danmark kan bidrage bedst til at styrke globalt 
samarbejde, udvikling og samhandel – og hermed stabilitet – bør være et centralt 
tema for en ny regering. Vi glæder os til at se, hvordan partierne på tværs af 
Folketinget vil folde det ud i valgkampen. 
 


