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Hvem er den
katteelskende
»onde tvilling«,
der styrer Polen?
Man kan hverken forstå polsk politik eller det forestående
gyservalg om præsidentposten uden at kende den katolske
katteelsker og evige ungkarl Jaroslaw Kaczynski. Uden noget
embede i regeringen har han revolutioneret vores naboland,
ryddet op i eliterne – og gjort kampen mod LGBT til
det vigtigste emne i valgkampen

Af Mathias Sonne, europakorrespondent

10.

april 2010 ændrede Polen
for altid. I tæt
tåge skulle en
T up olev T U154-maskine fra
det polske luftvåben lande i russiske Smolensk. Om bord var en lang række af Polens
politiske, religiøse og militære ledere, herunder Polens præsident Lech Kaczynski og
hans kone Maria. Alle var de på vej til en
mindehøjtidelighed for Katynmassakren i
1940, hvor sovjetiske styrker myrdede over
15.000 polakker.

I tågen ramte piloterne bare ikke landingsbanen. I stedet strejfede ﬂyet en række trætoppe, styrtede mod jorden, brækkede i ﬂere
dele og brød i brand. Alle 96 mennesker om
bord omkom.
Det rygende vrag skabte ikke bare grobunden for konspirationsteorier. Det skabte
også grundlaget for PiS-partiets sejrsgang
– og for, at Lech Kaczynskis tvillingebror,
Jaroslaw Kaczynski, kunne blive partiets og
Polens ubestridte leder og uanfægtede kongemager, selv om han ikke sidder på noget
embede i regeringen.
Både Kaczynski og PiS er nu stærkt afhængige af, at partiet atter sætter sig på præsidentposten ved det direkte præsidentvalg
den 28. juni. Et valg, som tegner til at blive

en gyser, da PiS’ siddende præsident Andrzej Duda åndes i nakken af oppositionens
stærkeste kandidat, Warszawas langt mere
liberale borgmester, Rafal Trzaskowski fra
partiet Borgerplatformen (PO).
»Kaczynski styrer PiS. Han er dukkefører, de andre er marionetter. Der er ingen
store linjer, der besluttes uden ham,« siger
Jacek Kucharczyk, der leder Institute of Public Aﬀairs, en af Polens vigtigste politiske
tænketanke.
»Hvis det ﬂy var landet i Smolensk, så
havde polsk politik i dag set anderledes ud.
Så havde Lech Kaczynski startet sin kampagne til præsidentvalget i 2010 – og det ville
han med stor sandsynlighed have tabt. Både
Lech og Jaroslaw Kaczynski ville forment-

lig været gået ind i historien som nogle lidt
obskure ﬁgurer i Polens politiske historie.«

Polens Moses
Sådan gik det ikke. For den overlevende tvilling, Jaroslaw, blev ulykken tværtimod et
springbræt til et spektakulært comeback i
polsk politisk. Med tænketanklederen Jacek
Kucharczyks ord har han siden da foretaget
»små løbende revolutioner« af vores naboland med næsten 40 millioner indbyggere,
såvel politisk og juridisk som ideologisk.
»Den tragiske ulykke løftede Lech op til
at være en visionær præsident, der døde
som nationalhelt,« mener også Aleks Szczerbiak, polsk politologiprofessor ved Sussex University.

SAMFUND

I N F O R M AT I O N LØ R D A G 2 0 . J U N I 2 0 2 0

»Debatten, om det virkelig kun var en
ulykke, har holdt myten i live, og Jaroslaw
trækker stadig på Lechs heroiske arv som
del af en større fortælling om PiS’ rolle i
Polens lidelsesfulde historie. Flystyrtet var
fødselsøjeblikket for højreﬂøjens nye succes
i Polen. Og det gjorde Jaroslaw Kaczynski
til en slags polsk Moses, der fører det hårdt
prøvede folk ud af den historiske smerte.«
Med konspirationsteorierne om en sammensværgelse mellem polske eliter og Rusland lagde tragedien samtidig grunden for
en stærk modsætning mellem os og dem
– mellem de sande polakker og eliterne.
Det skel spillede Jaroslaw ifølge en biograﬁ
af Michal Krzymowski allerede på, da han
afviste at besøge ulykkesstedet i Rusland.

»Nej, jeg vil være ved mine venner, ikke
ved mine fjender,« svarede han. »De slog
min bror ihjel.«

”

Kaczynski styrer PiS.
Han er dukkefører, de
andre er marionetter
Jacek Kucharczyk
Leder af tænketanken
Institute of Public Affairs

Ondsindet fjendskab
I otte år var der månedlige mindemarcher
for Lech, som Jaroslaw trofast deltog i. Ikke
bare politisk, men også psykologisk havde
tvillingebrorens død enorm indvirkning
på Jaroslaw. De havde været uadskillelige
hele livet. I PiS’ første regeringsperiode fra
2005 til 2007 telefonerede de konstant og
tog aldrig en beslutning uden at tage den
anden med på råd.
»Jaroslaw mistede halvdelen af sig selv,«
siger Aleks Szczerbiak.
»Og han mistede en modvægt. Lech
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Jaroslaw Kaczynski (i midten med
mundbind) er for kontroversiel til at tegne
Polens regerende PiS-parti udadtil. Men da
han skyr rampelyset, passer det ham efter
sigende glimrende. Foto: Wojtek Radwanski

havde familie og en datter, han var mere
udadvendt og åben – alt det, som Jaroslaw
ikke var og ikke er. Ideologisk agerede Lech
tit bremseklods for Jaroslaw, som var den
mest radikale af de to. Jaroslaw var nok lidt
den onde tvilling.«
Selv om deres forældre var akademikere,
Fortsættes på næste side

12

SAMFUND

Fortsat fra side 11
og faren havde overlevet opstanden i Warszawas ghetto i 1944, lå det ikke i kortene, at
tvillingebrødrene ville blive til noget stort,
da de blev født den 18. juni 1949 i den krigshærgede hovedstad.
Men allerede som barnestjerner i ﬁlmen De to månetyve fra 1962 stak de ud fra
mængden. Senere studerede de begge jura
og engagerede sig i den polske borgerrettighedsbevægelse. Jaroslaw blev medlem
af den polske Helsinki-komité, der fra 1983
kæmpede for menneskerettighederne under det kommunistiske regime.
Begge brødre var engagerede i fagforeningen Solidarnosc, og især Lech arbejdede tæt sammen med arbejderlederen Lech
Walesa frem til østblokkens sammenbrud
i 1989. Over ﬂere omgange blev Jaroslaw i
1990’erne stemt ind i det polske parlament
Sejm, men forholdet til Lech Walesa, der
nu var polsk præsident, udviklede sig til
et ondsindet fjendskab, som har holdt sig
varmt frem til i dag.
For Kaczynski er Lech Walesa indbegrebet af de postkommunistiske herskere, der
hyttede ders eget skind frem for at rydde
op i demokratiet. Og ifølge Walesa er Jaroslaw Kaczynski arkitekten bag, at Polen i
dag udvikler sig til et autokrati, der »glider
i retning af Ungarn«.

Nådesløse taktikere
Politisk begyndte Kaczynski-brødrenes
storhedstid i 2001 med grundlæggelsen
af partiet Prawo i Sprawiedliwosc, Lov og
Retfærdighed – eller kort og godt PiS – der
forenede den polske højreﬂøj. For Lech gik
det stejlt opad. I 2002 blev han overborgmester i Warszawa og i 2005 polsk præsident.
Et år efter PiS-sejren i parlamentsvalget
i 2005 nominerede Lech sin tvillingbror
Jaroslaw til posten som premierminister.
I en alder af 57 år var de to brødre, der
begge målte 1,64 meter, Polens mægtigste
mænd.
Lech vakte opsigt med ønsker om at genindføre dødsstraf og fjendtlige udtalelser
om homoseksuelle, mens Jaroslaw nærede
en stærk mistro til »det alt for tyske EU«. I
2007 krævede han ligefrem ekstra polske
stemmer i EU for at kompensere for Na-

FAKTA
Præsidentvalg i Polen
× Polens præsidentvalg skulle egentlig
have fundet sted den 10. maj, men er
efter en politisk strid nu udskudt til
den 28. juni.
× Hvis det regerende PiS-parti mister
præsidentposten, vil partiet få markant
sværere ved at fortsætte sine reformer
og lovændringer.
× I første valgrunde ligner det stadig
en sikker sejr til den siddende PiSkandidat Andrzej Duda. Men anden
valgrunde 14 dage senere tegner ifølge
de seneste prognoser til et dødt løb
mellem Duda og Warszawas langt mere
liberale borgmester, Rafal Trzaskowski
fra partiet Borgerplatformen (PO).
× Ham tegner vi et portræt af i næste
afsnit af denne miniserie op til præsidentvalget i Polen.
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zitysklands uhyre blodige decimering af
Polens befolkning i Anden Verdenskrig.
»I EU var der mange, der grinede lidt ad
Kaczynski’erne. De virkede provinsielle og
var ikke så stærke til fremmedsprog,« fortæller Aleks Szczerbiak.
»Men de europæiske ledere oplevede også
to nådesløse taktikere, som kendte deres
lands interesser og blæste på den gode tone
i Bruxelles.«

Bruxelles’ nikkedukker
Det blev starten på Polens konfrontation
med »det dekadente Vesteuropa« og afstand
til Rusland.
»Jaroslaw Kaczynskis modvilje mod Rusland er ret overﬂadisk. Han bruger den mest
til at pudse sin nationalisme af med,« mener Jacek Kucharczyk. »Hans konfrontationer med EU og Tyskland stikker derimod dybere.«
Kucharczyk understreger, at der ikke er
tale om den direkte konfrontation, som ungarske Viktor Orban konstant søger. Men
det skyldes også, at Kaczynski jo ikke er
statsleder og dermed ikke det polske ansigt udadtil.
»Jeg er ikke antieuropæisk,« udtalte Jaroslaw Kaczynski i 2016 til Financial Times
i et af sine få interview med udenlandske
medier.
»Det eneste jeg ønsker, er, at Polen er
i stand til at træﬀe beslutninger på egen
hånd som en stor europæisk stat.«
Der er bare den hage ved det, at Polen i
årevis har været EU’s største nettomodtager – og at opbakningen til det europæiske
fællesskab stadig ligger et godt stykke over
de 80 procent i landet. Og alligevel har det i
årevis taget kegler blandt vælgerne, når PiS
har udstillet oppositionspartiet Borgerplatformen og deres tidligere ledere og senere
EU-Rådsformand Donald Tusk som Berlins
og Bruxelles’ »nikkedukker«.
Ensom kattemand
Mens Lech for længst havde giftet sig, boede Jaroslaw i årtier med sin kat og sin mor.
Selv som regeringsleder havde han i 2007
ikke sin egen bankkonto, men brugte sin
mors – og donerede en stor del af sin løn
til den polske pendant til Kattens Værn.
En klassisk udlægning er, at Jaroslaw
har viet hele sit liv til politik: At han trods
kvindetække har valgt livet som »fuldtidsprofessionel revolutionær«, som det hedder
i Krzymowskis Kaczynski-biograﬁ.
Ved præsidentvalget er PiS i de seneste uger gået all in på LGBT-spørgsmålet i
Polen, hvor adskillige kommuner og hele
provinser (vovoidskaber) har erklæret sig
for ’LGBT-fri zoner’. Allerede i 2019 gjorde Kaczynski det til et hovedemne i parlamentsvalgkampen med udtalelser som
»LGBT- og genderbevægelsen truer vores
polske identitet, nationen og staten«.
I et oﬃcielt ’familiecharter’ har PiS nu
krævet, at »børn bør beskyttes mod LGBTideologien«, og præsident Duda har kastet
benzin på bålet ved at kalde LGBT for en
»invasiv«, »fremmed« og ligefrem »ondsindet ideologi«.
Hans stærkeste modkandidat, Rafal Trzaskowski, har som borgmester i Warszawa
derimod indført undervisning om LGBT i
skolerne – og angriber nu Duda for at ville
splitte det polske civilsamfund.
»I Polen var vi sent ude i forhold til minoritetsrettigheder, også efter kommunismen. Men det var på vej, og på det område
har Kaczynski og PiS skabt en klokkeklar
modrevolution. I første omgang gik det ud
over kvinder og deres frihedsrettigheder,
derefter blev det homoer, der ses som en
trussel mod den katolske kirke og den gode
polske familie,« mener Jacek Kucharczyk.

»I 2015 kom ﬂygtningespørgsmålet til.
Men da der ikke kom nogen ﬂygtninge til
Polen, og en politisk kamp mod kvindefrigørelse virkede forældet selv i Polen, blev
hetzen mod LGBT den sidste angrebsﬂade.
Det hænger også sammen med PiS’ tætte
forhold til den katolske kirke, som ville
skabe et skalkeskjul for deres egne pædoﬁliskandaler.«

Det store jordskred
Tvillingernes herredømme fra 2005 var kun
et midlertidigt højdepunkt for Jaroslaw Kaczynski. Regeringskoalitionen brød sammen,
og ved parlamentsvalget i 2007 satte Borgerplatformen med Donald Tusk sig i spidsen
for Polen. Forholdet til EU blev atter mere
mainstream, og selv om Lech Kaczynski
fortsat sad på præsidentposten, så mange
polakker PiS som et tilbagestående levn.
Men så lettede Tupolev TU-154-maskinen i 2010 mod Smolensk med alle de polske spidser, herunder Lech og hans kone.
Polen var dybt rystet over ﬂystyrtet. Men
efter landet var gledet overraskende glat
igennem ﬁnanskrisen, satte Donald Tusk
og hans liberale Borgerplatformen sig solidt på de følgende års lokale, nationale og
europæiske valg.
Indtil det store jordskred i ved valget i
efteråret 2015 – lige midt i den europæiske
ﬂygtningekrise og på forkant af den globale
populismebølge, hvor PiS for alvor havde
fået øjnene op for sociale medier og eﬀekten af dør til dør-valgkamp. Ikke mindst
i provinsen gik sloganet »vi har fået nok«
rent ind.
PiS vandt ikke bare ﬂertallet i parlamentet, Sejm, men også i andetkammeret, Senatet. Som kronen på værket vandt den relativt
ukendte PiS-politiker Andrzej Duda sensationelt præsidentvalget. PiS sad pludselig
på alle tre afgørende magtfunktioner i Polen, mens Polens liberale eliter oplevede en
dyb politisk krise – vel at mærke midt i en
næsten ubrudt økonomisk optur, der har
bragt Polen op på et højere BNP pr. indbygger end et vesteuropæisk land som Portugal.
Tag Polen tilbage – med Piketty
Mens de liberale eliter ikke var i stand til
at udfylde det ideologiske tomrum efter
1989, har Kaczynski gang på gang under-
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Da der ikke kom nogen
flygtninge til Polen,
og en politisk kamp
mod kvindefrigørelse
virkede forældet selv
i Polen, blev hetzen
mod LGBT den sidste
angrebsflade
Jacek Kucharczyk
Leder af tænketanken
Institute of Public Affairs

streget, at der aldrig er blevet ryddet op i
de postkommunistiske eliter. Han solgte
i 2015 derfor PiS som partiet, der kunne
redde landet og den kristne identitet fra
både eliterne og det sekulære, liberale og
multikulturelle Europa.
»Vi må prøve at konsolidere det polske
samfund ud fra de positive polske traditioner og værdier, vi må gå imod det, som
jeg kalder ’skammens pædagogik’,« udtalte
Kaczynski til Financial Times i 2016.
»Vi har brug for en ny uddannelses- og
kulturpolitik.«
Med denne opdragelse af folket vil PiS
»tage Polen tilbage«. Et krav, hvor den polske historie som en brik i stormagternes
blodige spil fungerer som klangbund. Men
mere konkret er det et krav, der retter sig
mod de liberale eliter, som i Kaczynskis øjne
især er beskæftiget med at fodre sig selv.
Det virker pænt forvirrende, men Polens stærke mand fra højre har i den sammenhæng opfordret sine tilhængere til at
studere Thomas Pikettys advarsler mod
økonomisk ulighed.

Deja-vu med Trump
Jacek Kucharczyk fra Institute of Public
Aﬀairs er ikke i tvivl om, at Kaczynski er
stærkt afhængig af fjendebilleder.
»Eliterne,« siger han og holder en kunstpause.
»Elitebegrebet er ikke skarpt deﬁneret
– det er egentlig bare PiS’ politiske modstandere, og så kan man lægge det ind i begrebet, man vil. Det handler om os og dem,
om sande og falske polakker. Jeg ﬁk faktisk
nogle ubehagelige deja-vuer i Trumps valgkamp (i 2016, red.). Kaczynski brugte også
målrettet splittelsen af oﬀentligheden som
motor for sin egen triumf i 2015.«
I løbet af valgkampen skruede Kaczynski
op for partiets nationalkonservative kerneværdier, og den fjendtlige retorik mod LGBT,
ﬂygtninge og muslimer solgte efterhånden
også i de polske storbyer. Bare ikke i alle.
»Jaroslaw Kaczynski var ekstremt populær ved PiS’ kernevælgere,« mener politologiprofessor Aleks Szczerbiak.
»Men samtidig var han en af de mest
upopulære politikere i store dele af samfundet. Og han var for kontroversiel til at
blive partiets ansigt udadtil.«
Hvad ville Kaczynski gøre?
Partiet overlod derfor scenen til Andrzej
Duda, der dybt overraskende vandt præsidentposten i maj 2015, samt Beata Szydlo,
der blev premierminister efter PiS-sejren
ved parlamentsvalget i oktober 2015.
Det var to ufarlige ansigter udadtil, men
Kaczynski trak i alle trådene i partiet. Da
han skyr rampelyset og ikke bryder sig synderligt om gallamiddage, pressekonferencer
eller udlandsrejser, passer det ham efter
sigende glimrende.
»Han interesserer sig faktisk ikke for dag
til dag-politik. Det ordner teknokraterne,«
tilføjer Jacek Kucharczyk syrligt om Kaczynski, der nærmest ser sine ministre som
»bogholdere«.
»Han koncentrerer sig om de overordnede linjer og de store ideologiske træk. Det
kan medføre en vis lammelse i regeringen.
Mange tør ikke stikke hovedet frem, men
sidder og gætter på, hvad Kaczynski mon
ville gøre. Omvendt er det komfortabelt for
Kaczynski. Han er hævet over magten og
kan spille alle ud mod alle.«
Den usædvanlige konstruktion kan ikke
få vælgerne op i det røde felt, mener Jacek
Kucharczyk.
For dem handler det langt mere om, hvor
vidt regeringen kan levere på velfærd. Og
det er lykkes strålende de seneste år – uden
at skabe røde tal.

NOTER
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»Nu er der selvfølgelig helt nye udfordringer med coronakrisen,« tilføjer Kucharczyk.
»Det er den store hovedpine, også i forhold til præsidentvalget.«

Hold lige katten
En anden hovedpine er forholdet til EU,
som i ﬁre år har truet Kaczynskis regering
med en såkaldt retsstatsproces. For de ﬂeste proeuropæiske polakker bekræfter det,
at Kaczynski er en autoritær populist, der
gør både medier og domstole til PiS-regeringens tamme talerør.
I en e-mail fra det højtstående PiS-medlem
Malgorzata Gosiewska pareres den kritik
med, at både EU og den polske opposition
konsekvent arbejder med »dobbelte standarder« i forhold til mediefrihed og retsstatsprincipper.
»I Polen blev der efter ’89 ikke gennemført
nogen retsreform, og det er nødvendigt,«
skriver Malgorzata Gosiewska, hvis mand
døde i ﬂystyrtet i 2010.
»Reformens mål er at skabe et moderne
retssystem, det har enhver suveræn stat i
EU ret til.«
Det opgør er vigtigt for at forstå PiS og
især Jaroslaw Kaczynski, mener den polske politologiprofessor Aleks Szczerbiak.
For en stor del af Kaczynskis politiske liv
har handlet om at rydde op i de postkommunistiske eliter.
»Det ændrer bare ikke på de autoritære
træk ved PiS’ og Kaczynskis ombygning af
domstole og medier,« kommenterer Aleks
Szczerbiak.
Den mission fortsætter. Derfor har det
udskudte præsidentvalg stor betydning for
både PiS og Kaczynski. Ved valget i oktober
2019 satte PiS sig nemlig atter på ﬂertallet i
parlamentet, mens partiet tabte sit ﬂertal
i andetkammeret, Senatet. Og selv i parlamentet har PiS ikke stort nok ﬂertal til at
vride armen rundt på præsidenten, hvis
han nægter at skrive under på love.
En fjollet polsk joke afspejler her, hvor
let spil PiS har haft med Andrzej Duda: Kaczynski spørger Duda, om han lige kan holde
hans kat – hvorpå Duda straks sætter sin
underskrift på katten og rækker den tilbage
til Kaczynski.
Hvis den liberale Trzaskowski derimod
vinder præsidentvalget, står Kaczynski og
Polen i en helt ny situation, mener Aleks
Szczerbiak.
»Ud over kampen om det konservative og
det liberale Polen, er der blandt polakkerne
en stigende forståelse af, at der er brug for en
præsident, der udfordrer regeringen, at der
skal være checks and balances,« siger han.
Ifølge politologen Tomasz Ociepka fra
den konservative tænketank Klub Jagiellonski vil Kaczynski måske endda gå efter
et parlamentsvalg i utide, hvis Duda taber
præsidentvalget.
»Han spiller all or nothing,« mener han.
»Kaczynski vil have frie hænder til at regere og skabe reformer. Ellers tror jeg, han
foretrækker at være i stærk opposition.«
Men hvornår vil den 70-årige Jaroslaw
Kaczynski, der i dag bor alene i familiens
hus i Warszawa, gå af som PiS-leder?
»Det er der mange i PiS, der dagligt drømmer om,« siger Tomasz Ociepka.
»Det kommer til at udløse meget store
magtkampe i partiet. Men ingen ud over
Kaczynski selv aner, hvornår det vil ske.
Det er jo ham, der styrer butikken.«
sonne@information.dk

Kilder: Magazin Osteuropa, Polandin, Klub
Jagiellonski, DHI Warszawa, Bloomberg,
Financial Times, Divided Democracies, m.fl.

Vinder af Ph.d.-cup:

Matematik er
en fælles erfaring
Matematik er ikke så mekanisk, som vi måske forestiller
os, mener Pernille Sunde, vinderen af årets Ph.d.-cup.
Børn i de små klasser kan sagtens regne sig frem til det
rigtige facit uden at lære de rigtige ting. Talforståelsen
er nemlig det vigtigste
Af Mathias Sindberg

V

inderen af årets Ph.d.-cup har vist
os, at matematik i de små klasser
ikke bare handler om, at børnene
når frem til, at 9+4 giver 13. Faktisk er
det helt afgørende, hvordan de når de
frem til det.
Tæller de sig frem, en ﬁnger ad gangen,
ender de sandsynligvis med det rigtige
svar – men strategien giver dårlige forudsætninger for at lære mere kompliceret
matematik senere hen.
Omvendt risikerer de børn, der jonglerer og bøjer tallene oppe i hovedet, måske
at skyde ved siden af. Til gengæld støber
de et mere solidt fundament for næste
skridt ind i matematikkens verden.
»Det synes jeg saftsuseme er vildt,«
siger Pernille Sunde.
»Den helt basale talforståelse er grundlaget for, at man kan forstå resten af matematikken.«
Den 49-årige forsker har lavet sin ph.d.
på professionshøjskolen VIA University
College, hvor hun nu er ansat som adjunkt.
Ph.d.-cup er en konkurrence arrangeret af Information, DR og Lundbeckfonden, som hvert år sætter fokus på de
bedst formidlede afhandlinger fra landets universiteter.
»Matematik er en fælles erfaring,« siger Sunde, når hun skal forklare, hvorfor
hun vandt foran dygtige kolleger.
Vi har alle sammen haft matematik i
skolen, og for mange er det også et kollektivt traume.

”

Vi er alle sammen
opmærksomme på,
hvor vigtigt det er at
læse for vores små
børn. Vi får det af vide
af sundhedsplejersken
og børnehaven. På
samme måde er det
helt afgørende, at
man taler om tal og
matematik med
sine børn

»Alt, alt for mange bøvler med matematik,« siger forskeren.
Og mens de ﬂeste efterhånden anerkender ordblindhed som en særskilt udfordring, ﬁndes der stadig en udbredt
opfattelse af, at man nok er lidt dum,
hvis man kæmper med matematikken.
»Hvis først man har fået det stempel
eller den opfattelse af sig selv, kan det
forfølge en resten af livet,« siger Pernille
Sunde.
Man skal også huske, at Ph.d.-cup er
en formidlingskonkurrence, siger Pernille Sunde, og i den sammenhæng har
hendes mange år som folkeskolelærer
nok hjulpet hende.
»Jeg forsøger meget bevidst at tale om
min forskning i et hverdagsagtigt sprog,
som er til at forstå for de ﬂeste.«

Verden er matematisk
Allerede ved skolestart er der stor forskel
på børns matematikkundskaber.
Sådan lyder en anden konklusion i
Pernille Sundes ph.d.-afhandling. Og
de formative år fra børn er nul til fem
år gamle er afgørende for deres senere
fornemmelse for tal og matematik.
»Vi er alle sammen opmærksomme
på, hvor vigtigt det er at læse for vores
små børn. Vi får det af vide af sundhedsplejersken og børnehaven,« siger hun.
»På samme måde er det helt afgørende,
at man taler om tal og matematik med
sine børn.«
I dag går de ﬂeste mennesker rundt
med en lille computer i lommen, der uden
problemer kan gange og dividere for os.
Selv hvis det drejer sig om uoverskuelige
decimaltal.
Så hvorfor skal børn egentlig lære at
regne? Er det overhovedet vigtigt?
»Måske er det ligegyldigt at kunne
gange med tocifrede decimaltal. Men
hverdagen er fuld af matematik,« svarer Pernille Sunde.
Der er anvendt matematik overalt. Når
vi beslutter os for, hvad vi skal handle i
supermarkedet, hvilken forsikring der
passer til os, eller når vi kigger på sundhedsministerens kurver over smittetryk,
påpeger hun.
»En vis talforståelse er en forudsætning for at forstå verden omkring os, og
det kan lommeregneren altså ikke hjælpe
dig med.«
Og så er vi tilbage til resultaterne af
Pernille Sundes ph.d.-afhandling. Matematik er ikke nær så mekanisk, som vi
forestiller os. Det handler ikke bare om
at nå frem til det rigtige resultat – det
handler om at forstå tal og matematiske
sammenhænge.

Pernille Sunde
Adjunkt, VIA University College

masi@information.dk
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Merkel frygter
svær brobygning
i EU-budgetstrid
■ I den kommende tid bliver det nødvendigt, at EU-landene bøjer sig mod hinanden for at nå en aftale om EU’s næste langtidsbudget og en genopretningsfond efter
coronakrisen.
Men det ser stadig svært ud. Det sagde
den tyske forbundskansler Angela Merkel
efter et digitalt topmøde med EU’s stats- og
regeringschefer fredag.
»Det var tydeligt, at vi ikke ville nå et
resultat i dag. Der er stor afstand på ﬂere
punkter og mange spørgsmål,« siger hun.
Mødet fredag var ifølge Merkel konstruktivt, og hun er tilfreds med »grundarkitekturen« i EU-Kommissionens forslag til en
genopretningsfond. Men der mangler stadig
svar på nogle spørgsmål i relation til fonden.
Det handler blandt andet om grundlaget for beregninger af, hvor stor en andel
af genopretningsfonden de enkelte medlemslande skal have.
»Det drejer sig alt for meget om arbejdsmarkedstallene for årene 2015-2019. Er dette
det rette parameter at vurdere tilskud for
de enkelte medlemslande,« spurgte Merkel.
»Jeg har også udtrykt min tvivl om, hvorvidt dette er det eneste, som skal være afgørende tal.«
EU-Kommissionen har foreslået et forhøjet EU-budget på 1.100 milliarder euro
svarende til 8.200 milliarder kroner.
I tillæg til budgetforslaget ønsker EUKommissionen en genopretningsfond på
750 milliarder euro. To tredjedele – cirka
500 milliarder euro – skal gives til medlemslande som støtte. Den sidste tredjedel
som lån. Fonden skal ﬁnansieres ved, at
EU-Kommissionen låner penge på vegne
af EU-landene på de ﬁnansielle markeder
ved at udstede obligationer.
EU’s stats- og regeringschefer skal mødes til fysisk topmøde om EU-budgettet
og fonden i midten af juli, lød det fra EURitzau
præsident Charles Michel fredag.

Millionaftale
giver Danmark
de første naturnationalparker
■ Regeringen indgik fredag sammen med
støttepartierne De Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet en aftale, der skal sikre mere vild og sammenhængende natur
i Danmark.
Aftalen, der udmønter midler for knap
105 millioner kroner, indebærer blandt andet, at to naturnationalparker – Danmarks
første af slagsen – bliver etableret ved henholdsvis Fussingsø ved Randers og Gribskov
i Nordsjælland.
De to parker kommer samlet til at udgøre et areal på cirka 1.900 hektar.
Ritzau

Rettelse
■ I en note i fredagens kulturtillæg ﬁk vi
kaldt Albaniens hovedstad Tijuana. Den
ligger som bekendt i Mexico, i noten skulle
der selvfølgelig have stået Tirana. Information beklager fejlen.
red.

