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Danmark som verdens ”Samsø” 

 

Flere og flere føler, at den politiske ledelse i Danmark er blevet til kortsynet bogholderi uden bæredygtige 
visioner for landet. Heller ikke oppositionen formår at formulere en overbevisende fremtidsplan. Problemer 
søges løst med et forældet tankesæt og uden mod til de nødvendige forandringer. Der er behov for kreativ 
nytænkning, som i langt højere grad tager afsæt i fremtidens udfordringer. Selvom fremtiden i sagens natur 
er svær at forudsige, kan vi langt hen ad vejen støtte os til beregninger og veldokumenterede 
sandsynligheder. Og det billede som tegner sig viser, at hvis vi ikke ændre afgørende på den kurs, vi følger i 
dag, vil fremtiden blive et surt show. Så lad os komme i gang med at formulere den politiske handlingsplan, 
som er nødvendig. 

Med stor sandsynlighed vil Kina, Indien og andre af de hurtigt voksende økonomier i verden, i stigende grad 
fortsætte med at presse os konkurrencemæssigt samtidig med, at vi kommer til at mangle unge 
veluddannede kræfter på arbejdsmarkedet. Desuden står vi, som resten af verden, med kolossale 
udfordringer, hvad angår klima, miljø, ressourcer m.v. Hvad kan et så lille land som Danmark stille op med 
den fremtidsudsigt? 

Vi kan starte med at se på, hvad der er vores styrker. Tidligere har vi fremhævet vores uddannelsesniveau 
og deraf følgende kompetencer. Den position har vi stadig, men den er hastigt ved at blive svækket af 
ovennævnte lande, hvor befolkningen bl.a. er drevet af en stærk motivation for at blive løftet socialt 
gennem en høj uddannelse. Men ud over en veluddannet om end noget forkælet befolkning er vi et af 
verden bedst organiserede lande, og har i kraft af vores lille størrelse en overskuelig struktur, 
kommunikation og sammenhæng, der også er unik. Det er den særstilling, vi globalt kan udnytte. 

Danmark kan blive det fremtidslaboratorium/den globale højskole, som resten af verden kan bruge som 
reference og udviklingscenter i forhold til mange af fremtidens udfordringer. Vi kan som spydspidsnation 
realisere en række overbevisende bud på en ny og mere bæredygtig verden: CO2-neutral energiforsyning, 
velfungerende grønne byer, klima- og ressourcevenligt byggeri, alternative transportløsninger, moderne 
økologiske landbrug, en ambitiøs miljøbeskyttelse, udviklingscentre for Cradle to Cradle 
forskning/produktudvikling og en mere helhedsorienteret/kredsløbsbaseret tankegang m.v. 

Med en sådan status og profil vil dygtig udenlandsk arbejdskraft, forskere og studerende med stor 
sandsynlighed opleve Danmark særligt tiltrækkende. For Danmark vil eksemplificere en overskuelig og 
sammenhængende grøn udvikling, som peger i den rigtige retning. Det er her det sker. Og erhvervslivet i 
Danmark vil gennem deltagelse, omstilling og udvikling få en styrke og virkelighed i ryggen, som muliggør 
en førerposition på det globale marked hvad angår grønne og bæredygtige løsninger/produkter. Ikke kun i 
kraft af akkumuleret grøn knowhow i de enkelte virksomheder og tilknyttede institutioner, men også i kraft 
af den markedsføring som Danmark med eksemplets magt kan understøtte virksomhederne med.  

Også turister vil sikkert blive tiltrukket af Danmark som det fremtidslaboratorium/den globale højskole, der 
viser en bæredygtig vej. De vil opleve grønne gå- og cykelbyer udviklet for mennesker frem for biler. De vil 
også møde en CO2-neutral energiforsyning fra A-Z. Spændende alternativt byggeri og et kulturlandskab, der 
er formet ud fra hensyn til mennesker, miljø og biodiversitet samt samarbejdet mellem landbrug, gartneri, 
energisektoren m.v. Desuden vil de få nærkontakt med et land, hvor processer, design og produktudvikling 



tager udgangspunkt i en helhedsforståelse hvad angår kredsløb og bæredygtighed (Danish design = Green 
design). Og de mange forventede turister/gæster vil skabe ekstra grundlag for en udvikling af vores byer og 
land med liv, teater og musik, økologiske restauranter og cafeer, cykelveje, grønne hoteller og vandrehjem 
samt sjove ferie- og fritidsmuligheder for hele familien.  

Vi kan, hvis vi vil. Århus har valgt at blive verdens førende by hvad angår vindenergi, Sønderborg har sat 
fokus på Cradle to Cradle og Project Zero. København vil være verdens bedste cykelby og meget mere. 
Mange andre kommuner har også deres ambitioner på området. Desuden har Klimakommissionen 
afleveret en rapport, der viser, at vi kan opnå et effektivt energisystem uden fossile brændsler og 
atomkraft. Mange andre aktører sidder ligeledes parate med nødvendig viden og grøn innovation. Danmark 
som verdens ”Samsø” er derfor ikke en helt urealistisk tanke. Det vi mangler er en visionær regering, der 
kan se potentialet i at prioritere den fremtidige vækst i en grøn og bæredygtig retning. Behovet er globalt. 
Nu gælder det om at udnytte mulighederne som ”first mover”. Det har Danmark de bedste forudsætninger 
til. Så lad os komme i gang! For alternativet er bestemt ikke opmuntrende at tænke på. 
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