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Pludselig var det bare tomt.
Det var på en flodpram i Moskva

for en lille måned siden, at det gik
op for Tina Dam, at hun havde været med
til noget stort. Da hun var blevet intervie-
wet af BBC og CNN og havde trykket hånd
med de russiske ministre og Gorbatjov,

havde det hele væ-
ret så uvirkeligt.

Men nu, hvor det
formelle var over-
stået, og det flød
med vodka og rus-
siske samarbejds-
partnere på floden,
der bugter sig gen-
nem den russiske
hovedstad, gik det
op for hende, hvad
der var sket.

»Den ekstreme
medieopmærk-
somhed blev med
ét afløst af tomhed.

Var det bare det? Det var en meget under-
lig fornemmelse, og så gik det op for mig,
at det nok var det største, jeg ville komme

til at lave arbejdsmæssigt«, fortæller Tina
Dam om det, der er blevet kaldt den stør-
ste ændring af internettet siden den mili-
tære amerikanske opfindelse i slutnin-
gen af 60’erne.

Det er tre år siden, hun fik ansvaret for
det: at gøre det muligt at skrive med an-
dre tegn end de latinske bogstaver i inter-
netadresser. 

Hendes arbejdsgiver er amerikanske
ICANN, som har ansvaret for projektet
med Tina Dam som chefingeniør i spid-
sen.

De fire lande Egypten, Saudi-Arabien,
De Forenede Arabiske Emirater og Rus-
land kan som noget helt nyt nu benytte
deres eget skriftsprog i internetadresser –
eller domænenavne, som det hedder. Ek-
sempelvis kan .eg for Egypten og .sa for
Saudi-Arabien blive skrevet med arabiske
skrifttegn, mens .ru for Rusland kan blive
skrevet med kyrilliske bogstaver.

Yderligere 31 ansøgninger fra bl.a. Kina
og Hongkong ligger klar til at blive be-
handlet.

»Tidligere kunne de mange millioner
mennesker i Mellemøsten og Asien, som
ikke kender det latinske alfabet, ikke taste
en adresse på internettet. I reklamer i de-
res lande ser man, at internetadresser
umotiveret stritter ud af teksten med la-
tinske bogstaver. Nu ændrer det sig, og
det vil revolutionere den digitale verden i
de lande«.

Headhuntet til jobbet
ICANN blev i slutningen af 1990’erne ned-
sat som en nonprofitorganisation af den
amerikanske regering for at administrere
kommercialiseringen af internettet. Efter
årtusindeskiftet blev organisationen
imidlertid upopulær. Flere lande var ikke

Miss Danmark foretrak
matematik og fysik 
Tina Dam har ansvaret for det,
som i sidste måned blev kaldt
for den største ændring af 
internettet siden 60’erne.
Nordjyden og den tidligere
Miss Danmark-vinder har boet
syv år i LA, som lige nu er i eu-
fori over byens basketballhold. 
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I reklamer 
i deres lande
ser man, at 
internet-
adresser
umotiveret
stritter ud af
teksten med
latinske 
bogstaver

Turbaner vil rage op i køen til Tivolis
indgang og i Illums mærkevarebu-
tikker. I hvert fald hvis Danmark for-

mår at gribe det kæmpe potentiale i tu-
rister fra Mellemøstens blomstrende øko-
nomier. 

Særligt Storbritannien har evnet at til-
trække arabiske turister. Mellem 2002 og
2009 er antallet af arabiske besøg steget
med 70 procent til i alt 489.000 sidste år,
viser tal fra landets turismeorganisation. 

»2009 blev betragtet som et år med re-
cession, men Mellemøsten har vist sig at
være et meget robust marked. Rejsende
derfra er særligt attraktive, fordi hoved-
parten er meget velhavende«, siger Mark
Di-Toro, talsmand for Visit Britain i Dubai. 

På grund af det enorme potentiale bør

Danmark straks søsætte en arabisk char-
meoffensiv, mener tænketanken Tourism
Intelligence Institute. 

»Det spændende er, at Danmark langt
hen ad vejen kan tilbyde det, de arabiske
turister ønsker. De fleste er ligeglade med
sol og strand og efterspørger i stedet ga-
stronomi, historie, kultur og shopping,
og de kan komme hertil på få timer«, siger
analysedirektør, Tue Ingemann Paarup. 

45 dage for at få visum
30. marts åbnede Qatar Airways en ny ru-
te mellem København og Qatars hoved-
stad, Doha. Både Norwegian og SAS lan-
der også i København fra Mellemøsten, så
tilgængeligheden er i top, lyder det fra Vi-
sit Denmark. Organisationen er netop
blevet politisk skræddersyet til i højere
grad at markedsføre Danmark i fjernere
egne af verden. I første omgang er Brasili-
en og Ukraine i fokus, men de arabiske
lande kan blive næste satsningsområde.

»Mellemøsten er mere aktuel at kigge
på end tidligere, fordi væksten er bemær-
kelsesværdig og tilgængeligheden bedre
end nogensinde. Der er en meget købe-
stærk del af befolkningen, og ved at få fat i
de rigtige i stedet for de mange vil man

kunne skabe gode resultater for en mar-
ginal investering«, siger Visit Denmarks
chef for nye markeder, Thomas Kastrup. 

Men med rigide visumregler kan vi alle-
rede nu vinke farvel til de arabiske stor-
forbrugere, lyder det fra både Tourism In-
telligence Institute, Danmarks Rejsebu-
reau Forening og erhvervslivet. 

Vi misser millioner fra arabiske
Den skrantende europæiske
turismeindustri har fået øjne-
ne op for Mellemøstens po-
wershoppere. Danmark har
masser at tilbyde, men rigide
visumregler er en hæmsko. 
JAKOB SORGENFRI KJÆR

Mellemøsten
kan blive en 
rig kilde til
fremtidige 
forretninger
for den 
europæiske 
turistbranche 
Rob Franklin,
European 
Travel 
Commission

WONDERFUL COPENHAGEN. 
Antallet af overnatninger i hovedstaden
faldt med 5,6 procent sidste år. Rejsende
fra Mellemøsten kunne hjælpe den krise-
ramte turisme, hvis visumreglerne var
mere imødekommende. Arkivfoto: Finn
Frandsen
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tilfredse med, at amerikanerne alene hav-
de magten over det verdensomspænden-
de internet. 

Diskussionen gik på, at FN skulle over-
tage ansvaret. Og for at undgå det imøde-
kom ICANN angrebet ved at sætte fokus
på det, som de kaldte for internationalise-
ringen af internettet. 

Det var det arbejde, som Tina Dam i
2003 blev headhuntet til fra internetvirk-
somheden Speednames, hvor hun stod
for at administrere de dengang nye do-
mænenavne som .info.

Selv om den nye udvidelse er det stør-
ste, hun har været med til, glemmer de
danske medier ikke Tina Dams fortid: at
hun under matematik- og fysikstudierne
på Aalborg Universitet en dag i 1995 blev
kåret til Miss Danmark.

»Min lillesøster holdt fødselsdag, og
der kom en masse tøser fra hendes han-
delsskoleklasse. Det var en verden meget
langt fra min, hvor jeg var eneste pige på
universitetets naturvidenskabelige linje.
Flere af pigerne var modeller, og en af
dem spurgte mig, hvorfor jeg ikke blev
model som studiejob. Hvorfor ikke, tænk-
te jeg. Pengene var gode. 

Og pludselig var jeg med i Miss Dan-
mark, som jeg vandt, og kom med til Miss
Universe i Afrika«.

Tina Dam havde dog ikke ambitioner
som model og blev i 1999 færdig på uni-
versitetet. I dag bor hun på syvende år i
Los Angeles, der i disse dage er grebet af
basketballfeber.

»I torsdags blev den afgørende finale-
kamp ud af syv spillet mod ærkerivalerne
fra Boston. Det er det eneste, folk snakker
om i byen, og bilerne kører rundt med vo-
res hold, LA Lakers’, flag på taget. VM i fod-
bold fylder også, men det er ikke helt det
samme«.
sune.solund@pol.dk

BLÅ BOG
TINA DAM

37 år. Chef for IDN-programmet i ICANN.

Uddannelse: Cand.scient. i matematik
og fysik fra Aalborg Universitet, 1999.

Karriere: Begyndte som softwaredesig-
ner i Navision (nu Microsoft) i 1999 og
var projektleder i Speednames (nu
Ascio) i 2001. I 2003 kom hun til ICANN.

Andet: Blev i 1995 kåret til Miss Dan-
mark og deltog efterfølgende i Miss Uni-
verse.

CHEFINGENIØR. For tre år siden fik
Tina Dam ansvaret for at gøre det muligt
for lande, hvor man ikke bruger latinske
bogstaver, at bruge deres eget skrift-
sprog i internetadresser. Privatfoto

Foruden strikse Schengen-regler be-
handler Danmark ansøgninger ud fra en
såkaldt »immigrationsrisiko«. Derfor ta-
ger det ca. 45 dage for arabiske forret-
ningsfolk at få visum, oplyser danske sel-
skaber med filialer i Mellemøsten. 

»Det tager lang tid og er omstændeligt
at få et visum, og det er en stor udfordring
for en virksomhed som vores, som har
brug for en høj grad af fleksibilitet. Derfor
ser vi, at langt flere danskere tager til Golf-
en end den anden vej«, siger Jesper Skaa-
rup, corporate business koordinator i
rådgivningsvirksomheden Cowi. 

Cowi håber på, at Udenrigsministeriets
beslutning om at åbne en ny ambassade i
Abu Dhabi i Emiraterne vil gøre den lang-
trukne sagsbehandling mere smidig. 

I Visit Denmark siger Thomas Kastrup,
at ansøgningsprocessen har enorm be-
tydning for at tiltrække turister. Derfor
glæder han sig over, at det politisk er gjort
nemmere for borgere fra Kina, Indien,
Rusland og Ukraine at få turistvisum. 

»Og det tror jeg også, vi kommer til at
opleve, når vi for alvor går i gang med
Mellemøsten«, siger Thomas Kastrup. 

De britiske visumregler er »uden gnid-
ninger«, siger Visit Britains Mark Di-Toro.

Han oplyser, at araberne ansøger online
og får tilsendt et visum efter et kort møde. 

De arabiske turister lagde sidste år 7,2
milliarder kroner i den britiske statskas-
se. I snit bruger en turist fra Kuwait 23.192
kroner, oplyser Visit Britain. 

Den svækkede euro har øget den arabi-
ske tilstrømning til Europa. Denne som-
mer er antallet af saudiarabiske turister i
Europa steget med 35 procent, oplyser
landets største rejsearrangør, Al-Tayyar
Travel Group til avisen Al-Sharq Al-Awsat.

Bl.a. på baggrund af den britiske succes
har paraplyorganisationen European Tra-
vel Commission nu iværksat en stor mar-
kedsanalyse af det arabiske potentiale. 

»Mellemøsten kan blive en rig kilde til
fremtidige forretninger for den europæi-
ske turistbranche. Men det er samtidig et
marked, vi ikke ved nok om. Derfor er ti-
den inde til at undersøge vækstmarkedet
for at få identificeret de lande, som er
mest interessante for rejser til Europa«, si-
ger Rob Franklin, direktør i ETC. 

Både dansk og europæisk turisme har
lidt alvorligt under den økonomiske kri-
se. Turistovernatningerne i Europa faldt
med 6 procent i 2009, oplyser ETC.
jakob.sorgenfri@pol.dk
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Med Sydinvest Afrika & Mellemøsten 
får du adgang til fjerne markeder, 
hvor det ellers kan være svært at 
investere som privat investor. Des-
uden får du både glæde af vores 
porte føljemanageres ekspertise på 
disse markeder, og du opnår en stor 
spredning af din inve stering i Afrika 
og Mellemøsten.

Verdensøkonomien viser bedringstegn, og 
et af dem er en stigning i efterspørgslen 
på den olie og gas, som Mellemøsten har 
verdens største reserver af. Indtjeningen 
fra eksport en af de eftertragtede råstof-
fer går blandt andet til at udbygge lande-
nes infrastruktur. Så her ligger en stor del 
af afdelingens investeringer.

Afrika er et stort kontinent, som både by-
der på muligheder og faldgruber. Flere 
lande er inde i en positiv udvikling, hvor 
økonomisk vækst og politiske reformer 
danner grund lag et for attraktive investe-
ringer. Vi udnytter vores indsigt i marke-
derne og holder os nøje orienteret om ud-
viklingen i de forskellige lande, så vi kan 
koncentrere investeringerne der, hvor der 
er størst mulighed for gode afkast.

være tilsvarende større, men vi arbejder 
altid på at mindske risiko en ved at sprede 
investeringerne på fl ere Frontier Markets.  

Sydinvest Afrika & Mellemøsten er vel-
egnet til en langsigtet investering med en 
investeringshorisont på minimum 5 år, idet 
vi forventer, at man så som investor vil bli-
ve belønnet i form af et højt afkast. Både 
fordi der ven ter store investeringer i lande-
nes infra struk tur, og fordi landene er rige 
på de råstoffer, som blandt andet Kina 
efterspørger i stadig stigende mængder.

Et spændende supplement
Sydinvest Afrika & Mellemøsten skal ses 
som et supplement til dine øvrige investe-
ringer. Afdelingens potentielt høje afkast 
hænger sammen med, at der er tale om en 
investering, der også har en høj risiko. 
Samtidig kan en investering i Sydinvest 
Afrika & Mellemøsten dog også ses som en 
måde at sprede risiko en i din samlede por-
tefølje, da aktiemarkederne i Afrika og 
Mellemøsten ikke påvirk es af de samme 
faktorer som de modne aktiemarkeder. 

Investering er en individuel sag – også når 
den foregår via en investeringsforening. 
Sydinvest rådgiver ikke om investering. 
Vi anbe faler, at du altid taler med din råd-
giver, før du investerer.

Spar op i Sydinvest 
Afrika & Mellemøsten 

Afkast år til dato: 23,1 %*)

Spar op i Sydinvest 
Afrika & Mellemøsten
og tillad dig lidt mere ...

SPECIALIST PÅ EMERGING MARKETS

Flere oplysninger
Bestil vores brochure 
på tlf. 74 37 33 00, 
på sydinvest.dk eller 
sms AFRIKA til 1241.

Husk prospektet
Vi anbefaler, at du 
læser prospektet, 
før du investerer. 
Du kan fi nde prospektet på vores 
hjemmeside sydinvest.dk eller rekvirere 
det på tlf. 74 37 33 00.

*) Pr. 31/5-2010. Historiske afkast er ingen garanti for 
fremtidige afkast. 

Sms-tjeneste: Pris 0 kr. + alm. sms-takst. Udbydes af 
Sydinvest, Peberlyk 4, 6200 Aabenraa, tlf. 74 37 33 00.

Frontier Markets
Flere lande i Afrika og Mellemøsten tilhø-
rer de såkaldte Frontier Markets. Det be-
tegner et økonomisk stadie før Emerging 
Markets, som f.eks. Kina og Brasilien er en 
del af. Frontier Markets har således poten-
tiale til at blive Emerging Markets, og der-
for vil investeringer, der foretages i dag, 
have et stort potentiale. Risikoen vil også 
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!Forenede 
Arabiske Emirater!

!Qatar!

!Nigeria!

!Egypten!

Sydafrika

Kuwait!

Med Sydinvest Afrika & Mellemøsten bliver 
dine investeringer fordelt på disse vækst-
økonomier (pr. 30/4-2010):

%

Hver uge fortæller en udlandsdansker
om at bosætte sig ude i verden. Læs 
mere om danskere i udlandet på 
erhvervsnetværket DABGO
WWW dabgo.net

Udlandsdansker


