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Oplysning og debat om udvikling vedkommer ikke kun dem med de lange uddannelser og de 

avancerede engelskkundskaber. 

 
Min landsmand (og hermed mener jeg en, der også er fra Himmerland), forfatteren Jens Smærup 
Sørensen, blev af Kristeligt Dagblad spurgt, hvad der kunne gøre ham vred, og han svarede: ”Jeg er 
meget pirrelig over for hovmod, foragt for de udannede, anonyme, ydmygelser og mishandlinger af 
fattige og værgeløse. Det kan dreje sig om alt fra DR-folk, der sprøjter engelsk ud over en 
befolkning, hvor en tredjedel ikke fatter et kuk, og til massakrering af irakere, udsultning af 
afrikanere. Mentaliteten er den samme: De tæller ikke for alvor med, de er ikke rigtige mennesker.” 
 
Læsere, bloggere og redaktører af www.u-landsnyt.dk er sikkert enige i, at man ikke må massakrere 
irakere og udsulte afrikanere; men at dømme efter praksis ser det anderledes ud omkring det 
engelske. Hvorfor ser man mange gange hvert døgn på www.u-landsnyt.dk en overskrift på dansk, 
hvorefter teksten viser sig at være på engelsk? Hvad med lidt konsekvens, hvad med enten-eller? 
For min skyld må man gerne bringe indlæg på fransk, nordfrisisk, polsk og kaudervælsk, bare 
overskriften er på samme sprog som brødteksten. 
 
Det er dog værre, når f. eks. en blog starter på dansk, hvorefter der på det mest spændende sted står 
et langt citat på engelsk – så er bloggeren lige så slem som de DR-folk, Jens Smærup Sørensen taler 
om i mit indledende citat. Det er et nederlag for oplysning og debat om u-landsforhold, hvis 
nysgerrige mennesker med dårlige eller manglende engelskkundskaber klikker ind på  
www.u-landsnyt.dk og skynder sig væk igen for aldrig at vende tilbage. Det er næppe utænkeligt. 
Enhver der formidler viden og synspunkter, har et ansvar for ikke at skræmme mennesker væk, der 
faktisk viser interesse. 
 
Et hel- eller halvhjertet u-landsengagement er ikke uløseligt forbundet med en lang uddannelse. I 
Arden nord for Hobro, hvor jeg bor, er det gennemsnitlige uddannelsesniveau lavt; men alle tre 
dagligvarebutikker fører bæredygtigt handlede varer fra u-lande, fair trade hedder det vist på 
engelsk. Det slipper man kun godt fra, hvis en betydelig del af kunderne har tilsluttet sig et par 
grundlæggende pointer omkring verdenshandelen. 
 
Den danske befolknings opbakning til de forskellige former for udviklingssamarbejde med 
befolkningerne og myndighederne i Syd er aldrig udelukkende et spørgsmål om, hvor store beløb 
der kan skaffes fra Danidas oplysningsbevilling. Det handler også om at skrive og snakke et sprog, 
folk forstår, som oftest dansk, men ikke altid. For nylig holdt jeg foredrag for 60 ældre mennesker i 
Aars, og de fik det på himmerlandsk. Det bad de om; for det er modersmålet for langt de fleste, der 
var til stede. Heldigvis er det også mit modersmål, som er det sprog, der ligger nærmest hjertet.  
 
 
 


