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Ny borgerlig alliance kan
skabe frugtbar dynamik.

A f de mange dårligdomme,
der blev nedkaldt over
SVM-regeringen, var fryg-

ten for magtkoncentration og
kvælning af andre partiers syns-
punkter blandt de mest fremher-
skende. Mens Frederiksen, Elle-
mann og Løkke egenrådigt ville
tromle alle deres fl�ertalsbeslut-
ninger igennem på midten, ville
oppositionen blive efterladt rå-
bende i mørket, marginaliseret
og med risiko for at antænde en
faretruende radikalisering.

I dag kan vi konstatere, at SVM-
regeringens første måneder har
været et rullende dementi af beg-
ge skræmmescenarier. 

Frem for at tromle skal regerin-
gen snarere kritiseres for endnu
slet ikke at have fundet gearskif-
tet i forhold til de velfærdsrefor-
mer, som den lod sig danne på.
Foreløbig er det mest blevet ved
snak, akutpakker og nedsættelse
af kommissioner, når det hand-
ler om reformerne af sundheds-
væsen, psykiatri, klima og det ar-
bejdsudbud, der skal sikre langt
fl�ere kompetente hænder og ho-
veder på arbejdsmarkedet. 

Hvad med afskaffelsen af store
bededag? Korrekt, men nu er der
ikke noget demokratisk forkaste-
ligt eller politisk odiøst i, at en re-
gering bruger sit fl�ertal til at gen-
nemføre sin politik. 

OG HVAD med oppositionen. Ja,
den kan mildest talt heller ikke
beskyldes for at have ladet sig
omspænde af radikaliseringens
fl�ammer. Tværtimod har både
højre- og venstrefl�øjen brugt tid
på at fi�nde sig selv og fi�nde sam-
men i helt nye konstellationer. 

Vi har set Enhedslisten, SF og
Dansk Folkeparti stå sammen i et
forsvar for seniorpensionen, og
senest har Radikale Venstre, Kon-
servative og Liberal Alliance
skabt en såkaldt reformalliance,
der tværtimod kræver et opgør
med både efterløn, seniorpen-
sion, Arne-pension og regerin-
gens fodslæbende indsats for at
skaffe udenlandsk arbejdskraft.

Begge alliancer skaber ny dy-
namik i dansk politik, hvor oppo-
sitionen deler sig efter anskuelse
i de enkelte sager frem for at væ-
re støbt ideologisk og politisk
fast i en rød eller blå blok. Det
kan ikke alene skabe nye brudfl�a-
der og velkomne forandringer
på Christiansborg. Det vil samti-
dig presse regeringen til snart at
levere den reformpolitik, den har
stillet i udsigt. cj
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Jeg svigter 
dig aldrig!

Kirsten Jacobsens tilværelse bliver med 
ét vendt på hovedet, da hendes mand 
falder om med en blodprop i hjernen. 
Hun kastes ud i en krise, hvor hun 
hver eneste dag står overfor umulige 
valg. Løftet er en stærk og rørende 
fortælling om en livslang kærlighed, 
der bliver sat på den ultimative prøve.
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Sov godt

Har du problemer  
med at sove? 

Asonor® Sleep Support  
Kosttilskud med de naturlige ingredienser  
Citronmelisse og Passionsblomst samt  
L-Tryptophan og magnesium.

Asonor® næsespray - Hjælp mod snorken 
Reducerer eller fjerner kraftig snorken.
Dokumenteret effekt. Bedst i Test.

Asonor® fås på apoteket og i Matas.                                    www.asonor.dk
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Navneforbud i kidnapningssag
bliver brudt på nettet 
Nyheder side 6 

Færre 
arbejdsdage 
redder 
hverdagen 
på fødegangen 
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Ny fi�lm punkterer myten om Danmark
som den rare kolonimagt 
Kultur side 3

R ussisk skyggekrig i Danmark.
Amerikanske soldater på dansk
jord. En omfattende Nato-øvel-

se på den anden side af Øresund. Sabo-
tage mod gasledninger tæt ved Born-
holm. Ingen kan vel længere være i
tvivl om, at spændingerne omkring
Danmark tager til. 

Ingen kan vel længere være i tvivl
om, at den kolde krig er muteret og
vendt tilbage i en ny form, efter at vi i
30 år har nydt freden efter den kolde
krigs afslutning. 

Ingen kan længere være i tvivl om,
at ’geopolitikken’ er tilbage: at den tid
er forbi, hvor Danmark og andre Nato-
lande fokuserede på fjerne krige i Af-
ghanistan og Irak. Nu handler det
igen om nærområdet. Om at forholde
sig til de trusler, der igen rettes mod
Danmark, Grønland og Færøerne. Om
at vi forholder os til vores geografi�ske
placering og nærheden til et aggres-
sivt Rusland, der med støtte fra Kina
forsøger at forandre den eksisterende
verdensorden.

Det er hele denne overordnede for-
tælling, der lige nu konkretiseres i den
serie af begivenheder, der blev skitse-
ret i indledningen. Lad os vende tilba-
ge til dem.

Dokumentarserien ’Skyggekrigen’,
som DR lige nu sender i samarbejde
med tre andre nordiske tv-stationer,
handler om, hvordan russiske fl�åde-
fartøjer er ved at kortlægge dansk og
nordisk infrastruktur. Målet er at kun-

ne sabotere vores infrastruktur ved at
skære strøm- og datakabler over på
tværs af Atlanten og til resten af Euro-
pa. 

»Rusland vil følge princippet om li-
ge og udelelig gensidig sikkerhed«,
skriver Ruslands ambassadør i Dan-
mark, Vladimir Barbin, i et indlæg i Po-
litiken:  »Der bliver tale om såvel sym-
metriske som asymmetriske tiltag,
som Rusland kan bruge i modsvar på
de fjendtlige handlinger, der truer
vort lands selvstændighed og territo-
riale integritet«.

Han nævner eksplicit faren for både
storkrig og atomkrig og fremstiller
det russiske overfald på Ukraine som
et forsøg på at bevare Ruslands »plads
i historien«. Det er alvor.

Spiralens indre logik
Temperaturen i vores nærområde er i
det hele taget hastigt stigende. Med
26.000 soldater har Sverige netop ind-
ledt sin største militærøvelse i 30 år og
vil frem mod 11. maj blandt andet teste
sit luftforsvar over Skåne. 

Alt imens Danmark fører hemmeli-
ge forhandlinger med USA om et for-

svarssamarbejde, der kan åbne for
amerikanske soldater på dansk jord.

»Regeringen er af den opfattelse, at
det både er hensigtsmæssigt og nød-
vendigt at åbne et nyt kapitel i dansk
udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspoli-
tik ved at indlede forhandlinger med
USA om en forsvarssamarbejdsaftale«,
lød det sidste år fra statsminister Met-
te Frederiksens tidligere regering.

Om en måneds tid fremlægger hen-
des nye regering en ny dansk uden-
rigs- og sikkerhedspolitisk strategi,
der vil vise mere om, hvordan Dan-
mark vil placere sig i den nye verdens-
orden, der lige nu er ved at blive eta-
bleret. Men som ingen kan kende det
præcise indhold af. Lige nu er verden
ude af balance, vi kender ikke det næ-
ste balancepunkt. Vi kan kun være sik-
re på, at det ender et andet sted, end vi
er nu. Verden er under forandring, og
med Ruslands invasion af Ukraine er
erobringskrigen tilmed tilbage på eu-
ropæisk jord.

Netop den krig viser os også, hvad
der er på spil: for Ruslands præsident
Putin har for længst vist, at der er tale
om en regulær udslettelseskrig. En

krig, der antaster noget så fundamen-
talt som et andet lands ret til at eksi-
stere, hvis ikke det passer ind i Rus-
lands verdensbillede.

Det er præcis derfor, Finland og Sve-
rige søgte om optagelse i Nato. Og det
er derfor, et bredt fl�ertal i Folketinget
har vedtaget at øge de danske forsvars-
udgifter. Og der kommer givetvis fl�ere
forøgelser, en oprustning er i gang.

Men her er så også udfordringen:
For hvordan undgår vi, at hele denne
spiral af oprustning, trusler og vok-
sende spændinger får sit eget indre
liv? Hvordan bryder vi den? Også det
kræver en strategi. 
michael.jarlner@pol.dk

Sveriges største militærøvelse i 30 år 
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Spændingerne tager til omkring Danmark
Danmark er lige nu i 
centrum for begivenheder,
der peger mod oprustning
og voksende spændinger.
Risikoen er en spiral, der
får sin egen indre logik. 

USA’s forsvarsminister, Lloyd 
Austin (i midten), var i går gæst på det
svenske fl�ådefartøj HMS ’Härnösand’
under en storstilet militærøvelse, der
har deltagelse fra 13 lande ud over
værtslandet, Sverige. Foto: Fredrik
Sandberg/Ritzau Scanpix


