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OL: Folkefest med mange
kritikpunkter

Leder

På tværs af sprog, kultur, religion
binder OL os tættere sammen de
næste par uger.
Jørgen Møllekær

jm@fla.de

Følg chefredaktøren på Twitter:
@JM_Flensborg
Der er mindst to måder, man kan anskue de Olympiske Lege på. Som en
folkenes fest. Eller med stor skepsis.
For de negative overskrifter forud for
åbningen af de Olympiske Lege i Brasilien har vitterligt stået i kø. Det gør
de altid forud for denne mega-begivenhed, men omfanget af de åbenlyse kritikpunkter synes at have været
værre denne gang, end de plejer.
Først og fremmest er der de interne problemer i Brasilien selv. Landet
er i en alvorlig økonomisk deroute
og har haft betydelige udfordringer
med overhovedet at blive klar. Man
kan vel her på OLs dag 1 fortsat diskutere, om man er blevet helt klar.
En af mange problemer rammer sejlsporten, hvor Danmark har de fleste medaljechancer i forhold til det
erklærede mål om at opnå mindst ti
medaljer ved dette OL. Vandet ud for
Rio er utroligt beskidt, og det flyder

med plastikaffald. Dermed er der to
risici. En båds sværd eller ror kan blive bremset af noget af al det plastik,
der flyder rundt. Og sejlere kan blive alvorligt syge af det bakteriefyldte vand. En fuldstændig absurd konkurrenceforvridende situation. Om
det er rimeligt, at elitesportsudøvere
skal tage forebyggende medicin kan
unægtelig diskuteres. Og heller ikke
helt uproblematisk med de nødvendigvis skrappe dopingregler.
Doping er et andet af de helt store emner. Eksperter vurderer, at Rio
bliver de mest dopede lege nogensinde. Dels er der farcen med et ukendt
antal russiske atleter, man ikke har
kunnet nå at udelukke. Den anden
udfordring består i, at en række atleter fra andre lande sagtens kan været dopede også. Nye metoder til at
ændre steroider eller kemisk helt at
nydesigne stoffer, der ikke kan spo-

res, er ifølge tyske eksperter en stor
udfordring.
Man kan også prøve at spørge de
77.000 brasilianere, der har skullet
rømme deres bolig i Rio og andre steder for at gøre plads til OL, hvad de
synes om deres personlige rettigheder.
Overfor alle disse kritikpunkter
står på den anden side - også denne
gang - den olympiske ånd. Dét mange af os smittes af de næste 16 dage,
når der transmitteres på tv, nettet
og i de gode gamle papiraviser, som
den du sidder med i hånden, med alt
hvad sports-hjertet begærer.
Man skal være et meget specielt
menneske for ikke at kunne blive
indfanget af alle de gode historier,
dette OL forhåbentlig vil smitte os
alle med. Dér har OL fortsat sin berettigelse. Denne meta-begivenhed
er fællesskabsskabende. På tværs af

sprog, kultur, religion og mange andre forskelligheder, så binder OL os
tættere sammen de næste par uger.
OL er en fantastisk øjenåbner - en påmindelse om - hvor mangfoldig vores
klode er. Vi drages af den overraskende vinder, der kommer fra et land
eller en sportsgren, vi ikke har hørt
om før. Vi drages af den underholdning, der også hører med til denne
folkefest, når alle de mange sportsstjerner, vi er mange der følger, giver
os nye oplevelser.
Vi skal ikke enøjet nu blot lukke
af for al den berettigede kritik, man
bør fastholde - og gerne lære af - ved
dette OL. Men det er helt legitimt igen - at lade sig rive med af mange
gode historier.
Flensborg Avis er takket være et
eksternt sponsorat også selv i Rio de
næste par uger. Vores sportsredaktør Ruwen Møller rapporterer både i
skrift og med videoer. Det er vi meget stolte af. For det giver også vores lille medie mulighed for i avisen
og med videoer på Facebook og vores hjemmeside at bidrage til festen
med vores helt egne historier. God
læsning her og online. Lad os krydse
fingre for et OL i fred og fordragelighed med masser af gode oplevelser.
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Bolette
Christensen,
direktør i BØRNEfonden:
I denne tid begynder skolerne igen
efter ferien, og overalt i Danmark
myldrer forventningsfulde børn ind
i skolegårdene. For tusindvis af børn
sker det med nyindkøbte skoletasker
på ryggen og store, baskende sommerfugle i maven – for det er første
skoledag, og en ny og spændende
verden med nye kammerater og ny
viden venter. En verden, der vil ruste poderne til fremtiden og udvikle
dem – både socialt og fagligt. Desværre er det langt fra alle, der har
adgang til den verden. Tal fra Unesco viser, at ét ud af 11 børn ikke går
i skole. På verdensplan gælder det
knapt 60 millioner børn – halvdelen
af dem bor i Afrika. For et år siden
blev 12-årige Ténimba fra Mali taget
ud af skolen, da hendes far besluttede, at hun i stedet skulle passe familiens får. Ténimba havde en drøm om
at blive skolelærer og blev ulykkelig. Uden skolegang kunne der vente

hende en fremtid som husmor.
Ifølge FNs Børnekonvention har alle børn ret til at gå i skole og få en
uddannelse. Kvalitets-uddannelse er
desuden ét af FN's 17 verdensmål,
som skal realiseres inden 2030. Dette
mål skal sikre, at alle piger og drenge
får lige adgang til uddannelse, og at
den skal være gratis. I BØRNEfonden
har vi gjort FNs verdensmål til omdrejningspunktet for vores arbejde,
og hver dag arbejder vi målrettet for
børns ret til skolegang. Der er sket
store fremskridt – flere og flere børn
finder vej til skolebænken. Men der
er stadig lang vej, før vi kan sætte
flueben udfor FNs verdensmål nr. 4
om at 'sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring'.
I flere af de lande i Vestafrika, hvor
BØRNEfonden arbejder, har under
halvdelen af befolkningen lært at
læse og skrive. Børn fra de fattigste
hjem har fire gange større sandsynlighed for at være ude af skolen end
de rigeste husstande, og forskellene
mellem landdistrikter og byområder er tårnhøj. BØRNEfonden arbejder i landområder blandt de allerfattigste mennesker. Dér hvor der ofte
er langt til alting - skole, lægehjælp,

rent vand. Her arbejder vi med vores
støtters hjælp for, at børn kommer i
skole, vi bygger og renoverer skoler i
samarbejde med lokalbefolkningen,
vi underviser lærere i nye undervisningsmetoder, og vi inddrager og engagerer forældrene i børnenes skolegang. Sidstnævnte er utroligt vigtigt
for at undgå, at børn dropper skolen
for at prioritere de hjemlige opgaver
– som det skete for 12-årige Ténimba
fra Mali. Heldigvis lykkedes det BØRNEfonden at overbevise Ténimbas far
om vigtigheden af sin datters skolegang. Ténimba er i dag tilbage på
skolebænken, og drømmen om selv
at blive skolelærer lever igen.
I BØRNEfonden glæder vi os over,
at flere og flere børn kommer i skole.
For skolegang er en vej ud af fattigdom. Uddannelse kan føre til en lysere fremtid med job og indkomst –
ikke bare til gavn for den unge selv,
men også for den unges familie og
lokalsamfund. Vi skal glæde os over
den positive udvikling, men lad os i
denne skolestartstid også minde hinanden om, at det at læse og skrive
ikke er en selvfølge overalt i verden
– at vi sammen skal forbedre mulighederne for verdens børn. Det fortjener de.

RESÜME
Jetzt brennt wieder die Fackel:
Zur Olympiade kann man mindestens zweierlei Ansichten vertreten: Sich mitreißen lassen.
Oder nur schwer in Stimmung
kommen. Die Vorfreude auf diese Olympiade hatte da so einige
Schwierigkeiten. Skandale gehören scheinbar immer dazu. Dieses Mal ist aber gefühlt schlimmer als durchschnittlich. Das
Doping-Gespenst ist mehr als
sichtbar problematisch. Zum einen laufen nicht so wenige russische Athleten auf, die man zeitlich nicht geschafft hat, wegen
Dopings zu sperren. Zum anderen erwarten Experten, dass diese Spiele die schmutzigsten aller Zeiten sein werden. In mehrerer Hinsicht. Neue Methoden,
leistungsfördernde Medikamente zu produzieren, die von den
gängigen Tests nicht enttarnt
werden, werfen einen Schatten. Noch konkreter die wettbewerbsverzerrenden Verhältnisse
für die Wassersportler vor Rio.
Die Gewässer sind bakteriell verschmutzt (Erkrankungsgefahr)
und es treiben unzählige Plastikreste herum. Nur zwei von
vielen kuriosen Problemen. Wir
drücken die Daumen, dass alles
trotzdem sportlich zugeht. Und
lassen uns gern wieder begeistern von diesem Multikulti-Fest.

Om debatpolitik
Debatindlæg kan offentliggøres
både på avisens hjemmeside,
Facebook-side og i papir-avisen.
Som debattør skal man være
indstillet på, at ens indlæg kan
offentliggøres på flere af avisens platforme. Dog vil beskeder
sendt direkte til vores Facebookside, der ikke er skrevet som
et opslag på siden eller som en
kommentar til en historie/debat,
ikke blive offentliggjort. Anonyme debatindlæg eller indlæg
afsendt i falsk navn/alias offentliggøres ikke. Avisen gøres gerne opmærksom på misbrug med
henblik på at spærre indlæg under falsk navn.
Vi ønsker en levende og kontant, men ikke nedgørende debat. Et godt princip er altid at gå
efter bolden og ikke manden.
Avisen stræber efter en ucensureret fri debat, men forbeholder
sig en principiel ret til at afvise
læserbreve.
Skriv kort og fyndigt. Redaktionen forbeholder sig ret til helt at
afvise eller at forkorte debatindlæg i papiravisen. Indlæg på avisens hjemmeside eller Facebookside forkortes ikke.
(red.)

Über Populismus in der Sauregurkenzeit

Thede Boysen,
Flensburg:
Zugegeben, es ist nicht immer leicht
ein geeignetes Thema für Leitartikel
in der Sauregurkenzeit zu finden.
Empfehlenswert wäre es jedoch, innerhalb kurzer Zeit und vom selben Verfasser stimmige und widerspruchsfreie Leitartikel lesen zu können.
Am 26. Juli 2016 wird in FLAvis die
fehlende Solidarität der Flensburger

Ratsversammlung mit der Gemeinde
Harrislee kritisiert, die sich gegen die
Deponie für leichtverstrahltes Material ausspricht. Ein scheinbar böser
Molch aus CDU, SPD und Grüne in
der Ratsversammlung verweigert aus
schmählich taktischen Gründen die
Solidarität mit der Nachbargemeinde.
Nun, die Position der Gemeindevertretung in Harrislee ist völlig legitim, sie ist jedoch auch ein Schulbeispiel für eine Nimby-Politik (Not In
My Backyard, oder auf Deutsch, das
St. Florians-Prinzip). Gerade wer den
Ausstieg will, muss verantwortungsvollerweise eine Lösung für die Deponierung der unterschiedlich star-

ken Abfälle und Materialien finden.
Die verstrahlten Materialien sind in
der Welt und lösen sich nicht per Dekret in Luft auf. Also eine komplexe Problemstellung, die durch ein
simples »nicht bei uns« nicht gelöst
wird. Es mag also durchaus öffentlich nachvollziehbare Gründe für eine differenzierte Sichtweise in Flensburg geben.
Sechs Tage später, am 1. August
lesen wir in FLAvis, dass simple Lösungen des Teufels sind. Vor Donald
Trump, Marie LePen und Frauke Petry wird - zu Recht - als unverantwortliche Politiker mit vereinfachten (Schein-)Lösungen für komplexe
Themen gewarnt.

Um das klarzustellen, die Harrisleer Kommunalpolitiker sind in
keiner Weise mit Hasardeuren wie
Trump und Co. zu vergleichen; aber
in Leitartikeln zum einen den Populismus im Großen wohlfeil zu brandmarken und zum anderen die abwägende Vernunft Flensburger Kommunalpolitiker in eine vermeintlich
unsolidarische, taktische Ecke zu
stellen, passen nicht zusammen. Wer
mit gutem Grund öffentlich vor dem
Populismus warnt, sollte ihn aber
auch im Kleinen (und bei sich selbst)
erkennen können.

