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Nyheder 

Danmarks udviklingsmini-

ster, Ulla Tørnæs, har til op-
gave at hjælpe, så verden bli-

ver mere ligestillet. Det for-
tæller hun om i dette inter-
view, Globus har lavet.  
 

Af  Simon Schubert 

 
Hvad indebærer det at være 

udviklingsminister? 

Jeg har ansvaret for udviklings 
bestanden i Danmark og i an-
dre lande, og jeg har ca. 15 
mia. kr. Hvert år, som jeg skal 
fordele på de projekter, som 
jeg har gang i.  
Hvorfor støtter vi Afrika, og 

har vi pligt til det?  

Danmark støtter Afrika, fordi 
de er i store penge problemer. 
Mange dør af sult hver dag, og 
udviklingsmæssige er de langt 
bagud med det hele.  
Søger Afrika om at få penge, 

eller får de det bare automa-

tisk? 

Nogle ganger søger Afrika om 
at få penge, men det er ikke 
altid. Allerede i 1970 bestemte 
FN, at de rige skulle hjælpe de 
fattige sådan, at der kom mere 
ligestilling i verden.  
Hvad og hvor meget sendes til 

Afrika?  

Der bliver for det meste sendt 
penge, men også mange velud-
dannede ingeniører til at bygge 
forskellige ting som f.eks. sko-
ler, veje og hospitaler. Det 
hjælper bl.a. børn, der ikke går 
i skole og er syge.  
Har I andre projekter i gang 

end den i Afrika? 

Vi har også projekter i Syd-
amerika og Asien. Men de har 
ikke så store problemer, som 
Afrika har.  
Hvor meget har I hvert år lagt 

til side til U-lands støtte? 

Vi har ca. lagt 15 mia. kr. Til 
side til U-lands støtte, som pro-
jekterne skal deles om.  
Når du er i udlandet, ser du så 

de steder, hvor katastroferne 

har ramt de projekter, som 

pengene går til?  

Ja, jeg ser de fleste naturkata-
strofer. For nylig har jeg været 
i Burma pga. oversvømmelse, 
hvor vi donerede penge. Burma 
ligger i Sydasien.  
Hvordan tror du, det bliver i 

fremtiden med at støtte de øvri-

ge lande?  

Jeg tror, at det bliver en mere 
retfærdig verden, jo mere vi 
støtter. En retfærdig verden 
giver også en fredelig verden. 
Hvis vi har en fredelig verden, 
kan man undgå krige og kon-
flikter.  
Hvis nu Danmark fik en økono-

misk krise, hvem ville så hjæl-

pe?  

Jeg tror ikke, at Danmark får 
en økonomisk krise. Hvis nu 
Danmark fik en krise, ville næ-
sten hele verden blive ramt. 
Hvis valuta kursen går ned, 
kan IMF hjælpe. IMF er den 
internationale monetærefond. 
Som I sikkert ved, har Island 
det svært her og nu, og så kan 
IMF gå ind og hjælpe. Men 
hvis Island f.eks. siger ja til 

hjælp fra IMF, vil der blive sat 
nogle krav til Island.  
Er du glad for at være udvik-

lingsminister, og er det spæn-

dende?  

Jeg synes, det er rigtig spæn-
dende at være udviklingsmini-
ster, fordi jeg er på mange rej-
ser og elsker at rejse. Jeg bor 
nogle gange i København for at 
være med til folketingsmøder. 
For nylig har jeg været i New 
York for at have et møde med 
FN.  

Hvad er det mest spændende 

ved at være udviklingsmini-

ster?  

Jeg har en god mening inde i 
folketinget, og jeg kan godt 
lide at bidrage til andre lande, 
så de fattige børn og unge kan 
gå i skole og få en uddannelse. 
Ligeledes er det vigtigt at hjæl-
pe med oplysninger omkring 
den dødelige sygdom HIV/
AIDS, som er skyld i, at mange 
mennesker dør, og børn mister 
deres familie.  
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 Finanskrisen rammer hele Danmark 
Alle i verden bliver alle ramt 

af den nuværende finanskrise  
Af Morten B. Christiansen. 

Finans krisen i USA har påvir-
ket alle landes økonomi verden 
rundt. Danmark er også blevet 
ramt af krisen. Globus har un-
dersøgt, hvordan man kan se, 
at Finans krisen påvirker folks 
hverdag i Danmark.  
 
Globus har været en tur i Hol-
stebro og snakket med bilhand-
leren Meiniche og telebutikken 
Telekæden, to butikker, som 
begge kan mærke Finans kri-
sen. 
Begge butikker udtaler, at in-
den Finans krisen startede, gik 

salget rigtig godt, endda så 
godt at den ene forretning fak-
tisk havde rekord år.  
Men nu her efter at Finans kri-
sen er brudt ud, er salget gået 
ned af bakke, da de ikke har 
solgt ret meget i forhold til før.  
Bilhandleren Meiniche siger, at 
salget af biler er gået ned af 
bakke på det, der kaldes 
BMW’s mellemklasses biler. 
Folk går nu efter biler, som er 
lidt mindre, og så skal de helst 
køre meget langet på en liter 
brændstof. Han fortæller også, 
at priserne på biler er faldet, 

for de kan ikke sælge dem læn-
gere. Folk vil hellere have en 
lille ny bil end en gammel 
brugt bil.  
Telekæden siger også, at salget 
af mobiler og computere er 
gået ned af bakke.  
Globus har talt med Bjarne 
Bøgh, som er butikschef i tele-
kæden, om de kan mærke det. 
Han siger, at folk mest køber 
de lidt mindre telefoner, og at 
de helst skal værre enten på 
tilbud eller med tilskud. Det er 
ikke lige frem de dyre telefo-
ner, der bliver solgt længere. 

Globus mener 

 
Verden er blevet lille, meget 
mindre end for blot få år siden. 
Det er fantastisk, at man nu via 
Internettet kan snakke med men-
nesker, der bor på den anden side 
af jordkloden.  
Nye madspecialiteter som fx piz-
za, burger og sushi er, uden vi 
har bemærket det, kommet ind i 
vores hverdag. Det er godt, at vi 
kan få inspiration fra andre kul-
turer til at prøve noget nyt. 
Fremmede udtryk er blevet et hit, 
og ord som okay, nice, shit og 
cool er blevet hverdagssprog. 
Det er mærkeligt at tænke på at 
alle de mennesker, der arbejder 
på fabrikker i Kina påvirker os i 
Danmark.  
Størstedelen af det tøj vi går i er 
jo lavet i Kina. Så du lille ver-
den, du er blevet meget lille, og 
vi danskere er blevet internatio-
nale.  
  Bjarne Bøgh mærker krisen 

Foto: Emil T. Østergaard. 

Lande stjæler hinan-

dens traditioner 
 

Af Sally B. Cordes 

 
Alle lande har traditioner. I de 
kristne lande er der traditioner 
som jul, påske og pinse. I mus-

limske lande er der traditioner 
som f.eks. Ramadanen, hvor 
muslimerne faster og slutter 
med en kæmpe fest. Men der er 
også ureligiøse traditioner som 
Halloween, Valentiensday, 
Morsdag og Farsdag. Disse 
traditioner stammer fra USA 

men bliver også holdt en masse 
andre steder i verden.  
Her i Danmark fejre vi ikke de 
traditionerne så meget, som de 
gør det i USA, hvor de til Hal-
loween klæder sig ud og laver 
”trick or treat” som betyder 
slik eller ballade. På Valenti-

nesday pynter de stort op i ga-
derne, sender kærligheds breve 
til hinanden og giver kæresten 
en blomst og chokolade. Men 
de fleste danskere udhuler også 
græskar til Halloween og giver 
en blomst til kæresten på Va-
lentinesday.  

Verdensomspændende traditioner 


