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» S22

»Laudrup bør vente
med Barcelona«

Kunstner 
søger
forlig
med 
Vuitton » S6

Når storken lader vente på sig, er
Danmark et rigtig godt sted at be-
finde sig. Vi er nemlig det land i
verden, hvor der bliver født flest
børn som følge af fertilitetsbe-
handling, fortæller Søren Ziebe,
formand for Dansk Fertilitetssel-
skab og laboratorieleder på Rigs-
hospitalets Fertilitetsklinik. Sid-
ste år blev der født 5.700 kunstigt
skabte børn, hvilket svarer til syv
procent af alle nyfødte i 2007.

»Vi er langt foran de andre lan-
de, selv Norge og Sverige, som el-
lers også er langt fremme på det
område,« siger Søren Ziebe.

»Det skyldes især, at vores blan-
ding af offentlige og private tilbud
gør fertilitetsbehandlingen så til-
gængelig,« siger han.

De danske fertilitetsklinikker
udførte sidste år cirka 30.000 fer-
tilitetsbehandlinger, og tallet er
stigende. Dels fordi det nu er til-
ladt at inseminere enlige kvinder
og lesbiske, og dels fordi vi bliver
stadig ældre, inden vi forsøger at
få børn. Og alder er den stør-
ste hindring.

»Meget firkantet sagt
har man fem år at
løbe på, når
man er 35,« si-
ger overlæge dr.
med. Kåre Ry-
gaard, fra Fertili-
tetsklinikken Tri-
anglen i Hellerup.
Få gode råd til, hvordan
du bliver gravid » S20-21

5.700 danske børn blev sidste år 
resultatet af fertilitetsbehandling

Verdensrekord
i kunstigt
skabte børn

FÅ EN ÆGTE 
GRÆSK FERIE Rejs f.eks. til Karpathos 25/5 

og bo i lejlighed Astron.  

1 uge kun ............................

Hos Skibby Rejser finder du det bedste udvalg af 
uberørte perler i det herlige Grækenland.  

Bestil rejsen på 33 11 15 01 
eller besøg os på skibbyrejser.dk 

og få 200,- i internet-rabat.
2.295,-

SPAR 1.250,-

24sekunder
KATASTROFE Ifølge Myan-
mars udenrigsminister er
flere end 10.000 mennesker
dræbt af cyklonen, der hær-
gede i weekenden. Landet
åbner nu for nødhjælp.
--------------------------------------------------

FORPOST En etnisk dansk
kvinde skal være talskvinde
for Det Islamiske Trossam-
fund. Det er den 42-årige
konvertit Bettina Meisner.
--------------------------------------------------

HOMOFOBI En franskmand
har fået frataget sit franske
statsborgerskab, fordi han
har giftet sig med en anden
mand i Holland.
--------------------------------------------------

TRAGEDIE To søskende, der
ledte efter pizza, fandt i ste-
det ligene af tre spædbørn i
familiens fryser i Tyskland.
Deres mor er nu arresteret.
--------------------------------------------------

ANKESAG Tidligere chefre-
daktør Carsten Juste blev i
går i landsretten afhørt for
første gang om Jyllands-
Postens ret til at bringe de
12 Muhammed-tegninger.

NYHEDSOVERBLIK

Kristian Leth »I Danmark er det en dyd at skyde drømmene ned« S6

» S17

De fik
50 kroner
ekstra om 
måneden

Se, når
de kendte

kikser » S4-5
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– what’s 
in it 
for me?

»Før i tiden havde tynde piger små bryster«

Ledere er 
glade for 
nydanskere

www.fullrate.dkMindstepris kr. 1.293,-. Forbehold for levering. Der skal beregnes ca. 10% overhead.www.fullrate.dk

BREDBÅND UDEN MUSIK 
             OG SLINGER I VALSEN

24sekunder
HJÆLP Den danske ambas-
sadør i Thailand rejste i går
til Burma for at koordinere
nødhjælpen. 
--------------------------------------------------

NEJ 26 fremtrædende dan-
skere protesterer i et åbent
brev mod Dansk Folkepartis
’burka-annoncer’. 
--------------------------------------------------

RUSLAND Dmitrij Medve-
dev tiltrådte i går som Rus-
lands tredje præsident.
--------------------------------------------------

UNGDOMSHUSET 21 per-
soner sad varetægtsfængslet
i 10-11 dage efter ungdoms-
husuroligheder. Nu har poli-
tiet opgivet samtlige sager. 
--------------------------------------------------

AV En garder var sygemeldt
i tre uger, efter en af konge-
husets gravhunde bed ham.
--------------------------------------------------

FODBOLD FC Midtjylland
fik flere nøglespillere skadet
mod Randers, men to for-
svarsspillere sikrede hjem-
meholdet sejren på 2-1.

NYHEDSOVERBLIK

FÅ GODE KLIPPE-KLISTRE-RÅD AF SHANE BROX » S19 

Ditte Hansen S6

Det burde være lægernes
opgave at finde fejl i be-
handlingen af patienter.
Men i virkeligheden er
det ofte patienten selv,
der må råbe op.

Hver fjerde patient
blandt 43.567 indlagte
patienter på Sjælland op-
levede sidste år, at de var
udsat for fejl i behandlin-
gen. I halvdelen af tilfæl-
dene opdagede patienten
selv fejlen, viser en ny
brugerundersøgelse. 

24timer bringer i dag
en overlevelsesguide til
dig, der skal indlægges.

Læs mere » S4-5

Patienter
må selv
opdage fejl

FEJL »Det er ikke patientens opgave at sørge for, der ikke sker fejl,« siger sundhedsminister Jakob A. Nielsen (K).

Sådan overlever du
et hospitalsbesøg

» S20

Japanske
genistreger

» S14
Hjælp børnene
i Burma

Så skal 
der svinges
hofter

Pinsen byder
på karneval 

» S24

FOTO: LINDA JOHANSEN / POLFOTO / AP
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Dine forsikringer
koster en formue

www.fullrate.dk

KÁ  DU FØLGE MED?
BESTIL SENEST 1. MAJ, SÅ SKRUER VI OP TIL 10 MBIT DE FØRSTE 6 MDR.
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24sekunder
FANGET Den eftersøgte 22-
årige Hamid Alioua fra
weekendens skudsag i Ring-
sted blev i går anholdt i en
lufthavn et sted i Europa. 
--------------------------------------------------

FREDET DF afviser en yder-
ligere kulegravning af fi-
nansminister Lars Løkke
Rasmussens (V) bilag fra
hans tid som indenrigs- og
sundhedsminister.
--------------------------------------------------

ULYKKE En specialklasses
tur i svømmehallen i Vide-
bæk endte i går tragisk, da
en syvårig dreng druknede.
--------------------------------------------------

BØDERØG To jyske værts-
huse har som de første ud-
skænkningssteder fået bøder
af Arbejdstilsynet for ikke at
overholde rygeloven.

NYHEDSOVERBLIK

Sophie Alvi »De er mest religiøse, når imamen kommer til kaffe« S6

Bolig Ulykke

Siden 2002 har forsikringspriserne været på himmelflugt

» S8

Den kan dø af
havregryn

» S23

Horton 
styrer
for vildt

FOTO: LARS KRABBE / JENS DRESLING-POLFOTO

Bil

47,1% 17,8%24,4%
Du kan spare tusindvis af kroner

ved at skifte selskab » S4-5

» S6

Ledige 
passes
som 
småbørn

Guide til de 
bedste børnefilm » S18
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24sekunder
RENTEFALD Historisk stor
rentesænkning i USA med
0,75 procentpoint i et forsøg
på at bremse de faldende ak-
tiekurser.
--------------------------------------------------

ANOREKSI Københavnske
politikere vil gå foran i kam-
pen mod radmagre modeller
i modeverdenen.
--------------------------------------------------

REGERINGSKRISE Italiens
regering tæt på at vælte.
--------------------------------------------------

TRAFIKDRÆBT En 51-årig
dansk orlogskaptajn dræbt i
færdselsulykke i Irak.
--------------------------------------------------

JOB Antallet af personer
på supplerende dagpenge er
reduceret med knap en tred-
jedel.

NYHEDSOVERBLIK

Pia Christmas-Møller »Ingen kan true mig til at ændre holdning« S10

Skolebørn med problemer kan ri-
sikere at vente længe på skolepsy-
kologen. Ifølge en undersøgelse
fra Pædagogiske Psykologers For-
ening kan der være ventetid på
helt op til et år hos knap 20 pro-
cent af landets pædagogisk-psy-
kologiske rådgivningsenheder.

»I mange kommuner er der så
få skolepsykologer, at de ikke har
tid til at komme på hver enkelt
skole ret ofte. Når de endelig
kommer, fortæller lærerne kun
om de mest grelle tilfælde,« siger
formand for Pædagogiske Psyko-
logers Forening Bjarne Nielsen. 

Hos Danmarks Lærerforening
kender man til problemet.

»Jeg tror ikke, at du kan møde
en lærer, der ikke kender til den
her problemstilling. Et af folke-
skolens allerstørste problemer i
dag er, at mange børn ikke får
den hjælp, de har behov for,« si-
ger formand Anders Bondo Chri-
stensen.

Ventetider på helt op til et år er ikke ualmindeligt 

LANG VENTETID Christina Jørgensen blev træt af at vente på skolepsykologen. Hun valgte derfor en
privat psykolog til sin søn. Foto: Camilla Stephan

Børn venter forgæves
på skolepsykologen

» S14

FOTO: CAMILLA STEPHAN / AP / JENS DRESLING

Flugtbilist
fængslet i 
14 dage efter
trafikdrab

LÆS MERE » S4-5

» S2

24job 
forsiden

En Oscar 
til Viggo?
Nomineret for 
hovedrollen i 
’Eastern Promises’
» S12

Nyansat
sendte 
silikone-
bryster 
til chefen

Overlegen dansk sejr
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24sekunder
TRÆKPLASTER De to fina-
ledeltagere, Martin og Lau-
ra, i DR’s X Factor giver i af-
ten klokken 19.00 en live-
koncert på Rådhuspladsen i
København.
--------------------------------------------------

HJÆLP Tre pakistanske
brødre starter en indsamling
til fordel for moren til en 16-
årig tyrkisk dreng, der blev
banket ihjel på sin avisrute.
--------------------------------------------------

TILBUD En muslimsk tv-
station i Holland vil gerne
vise Geert Wilders islamkri-
tiske film ’Fitna’. Men han
afviser tilbuddet. 
--------------------------------------------------

GEMMELEG Den britiske
regering vil have butikker og
barer til at skjule deres ciga-
retsalg.

NYHEDSOVERBLIK

Kristian Leth »Politik er fuld af forenklinger og forklejnede budskaber« S6

Antallet af husstande,
hvor et brusebad eller
toiletbesøg kræver en tur
ud på bagtrappen eller
ned i kælderen, oversti-
ger antallet af husstande
i hele Odense Kommu-
ne. Det viser nye tal, som
Danmarks Statistik har
udarbejdet for 24timer.

»Vi tager os til hove-
det, når vi ser de tal. Det
er meget svært at forstå,
de stadig er så høje, når
man ser på Danmarks
generelle boligstan-
dard,« siger seniorfor-
sker i Statens Bygge-
forskningsinstitut Jesper
Ole Jensen, der bakkes
op af Grundejernes Inve-
steringsfond.

I alt lever beboerne i
knap 100.000 danske
husstande uden eget
bad, og 25.000 uden et
toilet i boligen. » S4-5
Af Signe Marie Richter

Det gør over 100.000 husstande i Danmark stadigvæk

VÆRSGO OG SKYL 16.084 etageejendomme i Danmark er ifølge Bygnings- og Boligregisteret uden toiletter i lej-
lighederne. Beboerne må ud på gangen som her på en snæver køkkentrappe i Valby.

Kan du leve uden
toilet eller bad?

» S15

» S19
Børnenes Berlin

OL-boykot 
støder
Joachim 
B. Olsen
» S23

FOTO: KRISTIAN DJURHUUS / HENRIK SCHÜTT-POLFOTO 

» S14

Klapjagt
på gæld
betaler sig
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Stadig unik efter 73 år
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Op mod to millioner
danskere plages

af hovedpiner.
Er du en af dem?

24timer giver
konkrete

løsninger til,
hvordan du 

kommer 
hovedpinen til

livs. » S4-5

Har du ondt i
hovedet i dag?

24sekunder
AFGANG Den 34-årige soci-
aldemokrat Jeppe Kofod for-
lader alle sine poster efter at
have dyrket sex med en 15-
årig pige på et DSU-kursus.
--------------------------------------------------

FARVEL JuniBevægelsens
Jens-Peter Bonde forlader
Europa-parlamentet efter 29
år . Det svækker skepsissen
mod EU, vurderer eksperter.
--------------------------------------------------

KUKKASSE Tre timer og syv
minutter. Så længe så hver
dansker over tre år gennem-
snitligt på tv i påsken. Der-
med blev rekorden fra 1994
slået med fire minutter.
--------------------------------------------------

LØGN Hillary Clinton ind-
rømmer, at hun løj, da hun
sagde, at hun løb i ly for
kugleregn i Bosnien i 1996. 

NYHEDSOVERBLIK

Kim Milton »Jeg har stor respekt for idrætsudøvere, der ikke vil deltage i OL« S6

» S2

X-tase på
Rådhuspladsen

» S20

Når det ikke
skal være en
iPod

FOTO: CAMILLA STEPHAN / KRISTIAN DJURHUUS

Onsdag 26.3.2008 Nr. 153 UDGIVET AF JP/POLITIKENS HUSÅRGANG 2

Født med
en fjer på
Pablo Russell
vender ikke
ryggen til vinden » S12

www.fullrate.dk
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Hovedpine anslås at være årsag til 15 procent af det danske sygefravær. Kilde: Per Olesen, præsident for Det Europæiske Hjerneråd (EBC) 

LAYOUT: SACHA VINCENT HANSEN. REDIGERET AF DORTHE KANDI

Hvis du ikke sover længe eller dybt nok, kan det give hovedpine, og hvis du lider af migræne, kan
dårlig søvn være med til at udløse det. LØSNING: Gode søvnvaner. Væn kroppen til at gå i seng,
og stå op cirka samme tid hver dag. Sørg for, at luften i soveværelset er frisk og kølig. Hold dig fra
koffein og alkohol de sidste timer, inden du skal sove.

Det er ikke særlig retfærdigt, men nogle oplever en såkaldt aktivitetsrelateret hovedpine, som ud-
løses op til eller under en orgasme. Nogle får så kraftige smerter, at de tror, de har fået en hjerne-
blødning. LØSNING: Du behøver heldigvis ikke afholde dig fra sex, men hvis smerterne er meget
kraftige, kan det være nødvendigt at tage forebyggende medicin. Tal med din læge om det.

Er du stresset eller har følelsesmæssige problemer, som ikke bliver løst, kan det gøre dig an-
spændt og give hovedpine. Stress kan også være med til at udløse migræne. LØSNING: Massage,
som løsner op for muskelspændingerne, kan lindre smerterne, men på lang sigt er det naturligvis
bedre at finde årsagen til din stress og få gjort noget ved det.

Hvor paradoksalt det end lyder, kan smertestillende piller give dig mere – og i værste fald kronisk
– hovedpine, hvis du tager dem for ofte. Du bliver simpelt hen forgiftet. LØSNING: Der er ikke no-
get galt i at afhjælpe hovedpine med et par smertestillende håndkøbspiller i ny og næ, men du må
ikke tage hovedpinepiller mange dage i træk, og aldrig mere end 15 dage på en måned.

En stram hestehale eller knold, solbriller, der klemmer om hovedet, en stram hat og tunge ørerin-
ge kan irritere musklerne omkring din hovedbund. Desuden kan man blive ekstra sensitiv, hvis
man allerede har hovedpine. LØSNING: Løsn hestehalen, smid øreringene. Gem dem og den
smarte opsatte frisure til, når du skal ud, og du ikke skal gå med dem så længe.

Visse madvarer kan være med til at udløse eller forværre migræne. Mange fortæller om især
stærk ost, rødvin, stærkt krydret mad og citrusfrugt. LØSNING: Prøv dig frem, og find ud af, om
nogle bestemte madvarer altid giver dig hovedpine. Herefter er det nemt nok – skift dem ud med
noget andet!

Det starter i nakken, og der-
efter begynder smerten at
vandre rundt i hele hovedet.

»Det er irriterende, men
jeg har efterhånden accepte-
ret, at jeg er i den gruppe,
som af og til får hovedpine,«
forklarer Annemette Hultén
på 23 år. 

Hun får hovedpine en
gang om ugen, og cirka en
gang hver anden måned ud-
vikler det sig til migræne.
Når det sker, må Annemette
tage hjem fra sit arbejde

som salgskonsulent, fordi
smerterne bliver så vold-
somme, at hun kaster op. 

»Hvis nu jeg oplever en
lille hovedpine ved jeg ikke,
om det udvikler sig til mi-
græne, og det er frustreren-
de,« forklarer hun.

Drikker meget vand
For at undgå hovedpine er
Annemette blevet meget op-
mærksom på sine arbejds-
stillinger på sin arbejds-
plads. 

»Derudover har jeg også
en idé om, at det har en fo-
rebyggende effekt at drikke
vand, så jeg drikker gerne
flere liter om dagen,« siger
Annemette Hultén med et
smil. 

Som trøst oplever hun hel-
digvis en stor forståelse for
hendes hovedpine både
blandt sin omgangskreds og
på arbejdspladsen, når
smerterne bliver så slemme,
at hun må grave sig ned un-
der dynen derhjemme. AV Annemette Hultén har accepteret, at hun af og til får hovedpine. Foto: Camilla Stephan

Smerterne vandrer rundt i hele hovedet 

Smertestillende medicin

Ost og rødvin

Sex Hestehale og øreringe

For lidt eller dårlig søvn

Stress

4 NYHEDER Onsdag 26.3.2008 24timer

Migræne koster EU-borgerne 27 milliarder euro hvert år. Kilde: Per Olesen, præsident for Det Europæiske Hjerneråd (EBC) 

Hvis du drikker for lidt vand og for eksempel glemmer at spise morgenmad, kan det give hovedpi-
ne, og det kan tage lang tid at ’drikke den væk’, hvis du først er dehydreret. LØSNING: Spis regel-
mæssigt, og sørg for at drikke masser af vand fordelt over hele dagen. Hav altid en vandflaske ved
hånden, så du kan snuppe en slurk.

Hvis du sidder skævt på stolen eller har dårlig holdning, når du går og står, bliver musklerne an-
spændt, og det kan give hovedpine. LØSNING: Hold skuldrene væk fra ørerne. Tænk jævnligt på at
trække dem tilbage og nedad. Skift hyppigt arbejdsstilling, gerne fra siddende til stående, hvis du
har mulighed for det. Brug pauserne til at strække lidt ud.

Nogle mennesker oplever, at stærke dufte - fra for eksempel parfume, rengøringsmidler og luftfri-
skere - kan udløse hovedpineanfald. LØSNING: Hvis du hører til denne gruppe, er det naturligvis
bedst at undgå parfume i hverdagen – find husholdningsmidler, vaskepulver, deodorant og så vi-
dere uden duft, og sørg for at lufte ud ofte.

Dunken i panden, en skarp
smerte bag øjnene eller et
bånd om hovedet, der hele
tiden strammes.

Hovedpine er blevet en fol-
kesygdom, der rammer sta-
dig flere danskere.

»Der er rigtigt mange
mennesker, som lider af ho-
vedpine. Store danske og
norske undersøgelser viser,
at mellem 10 og 15 procent
af befolkningen har migræ-
ne, og op mod 35 procent li-
der af spændingshovedpi-
ne,« siger Helge Kasch,
ph.d. og speciallæge på Neu-
rologisk afdeling på Århus
Universitetshospital og med-
lem af Dansk Hovedpine Sel-
skab.

Ifølge selskabets formand,
Rigmor Jensen, der er pro-
fessor og overlæge på Dansk
Hovedpinecenter på Glo-
strup Hospital, er især spæn-
dingshovedpiner et voksen-
de problem, og mængden af
smertestillende medicin, der
bliver langet over apoteker-
nes diske, er steget.

Og danskernes hovedpine
er blevet en tung udgift i den
offentlige pengekasse. En
undersøgelse fra Det Euro-
pæiske Hjerneråd (EBC) vi-
ser, at migræne hvert år ko-
ster det danske samfund
godt 1,5 milliarder primært
på grund af tabt arbejdsfor-
tjeneste. Ser man på hoved-
pine generelt, er regningen
dobbelt så stor, vurderer Jes
Olesen, professor i neurologi
og præsident for EBC. 

»Samlet vil jeg vurdere, at
hovedpine koster det danske
samfund tre milliarder kro-
ner årligt,« siger han. 

En undersøgelse fra EU
bekræfter de skyhøje tal. Ho-
vedpinesygdomme er her på
top 10-listen over årsager til,
at EU-borgerne ikke kan gå
på arbejde eller har nedsat
arbejdsfunktion. 

Og spændingshovedpine
er nummer tre på Verdens-
sundhedsorganisationen
WHO’s liste over kvindesyg-
domme med store personlige

og økonomiske omkostnin-
ger.

Vi lever usundt
Ifølge Rigmor Jensen kan
stigningen i antallet af dan-
skere med hovedpine kobles
direkte sammen med vores
livsstil.

»Manglende motion, for
meget computer og overvægt
er formentligt en del af for-
klaringen. Derudover kom-
mer et overforbrug af piller,
som også kan være med til at
give danskerne hovedpine,«
siger hun.

Hendes bedste råd til at fo-
rebygge hovedpine er derfor
en sundere livsstil – sund
kost, tilstrækkelig søvn og
motion. 

Er du allerede ramt af ho-
vedpine, er det vigtigt først
og fremmest at finde ud af,
hvilken type det er. Der er
nemlig stor forskel på, hvil-
ken behandling, der afhjæl-
per for eksempel migræne og

klyngehovedpiner, siger Hel-
ge Kasch.

»Og hvis du pludselig be-
gynder at lide af stærke ho-
vedpiner, eller din hovedpi-
ne er tiltagende, skal du gå
til din læge,« siger han.

sarah.galan@24timer.dk
kaare.kronberg@24timer.dk
Af Sarah Galan og Kaare Kronberg

Av, av
Tæt på to millioner danskere lider af migræne
eller spændingshovedpine. Det koster 
samfundet milliarder, vurderer eksperter

De hovedpineramte, som
henvender sig til Migræne og
Hovedpineforeningen, bliver
stadig yngre, og formand
Hanne Johansen frygter der-
for, at vi vil opleve langt flere
med hovedpine i fremtiden.

»Der er flere børn med ho-
vedpine end nogensinde. Vi
får rigtig mange panikmails
fra unge mennesker, som
har forfærdelige smerter, li-
gesom der også er mange be-
kymrede forældre, der rin-
ger, når deres børn får an-

fald,« fortæller Hanne Jo-
hansen, der mener, at de
unge har brug for mere op-
lysning.

»Vi advarer og skriver alt,
hvad vi kan, men vi kan ikke
nå rundt i hele landet. Der-
for er det vigtigt, at kommu-
nerne og skolerne griber ind,
så de unge i en tidlig alder
lærer at styre uden om ho-
vedpinen,« siger hun. 

Ifølge Rigmor Højland
Jensen, leder af Dansk Ho-
vedpinecenter på Glostrup

Hospital og formand for
Dansk Hovedpine Selskab,
er det ofte de samme fakto-
rer, der giver børn og voksne
hovedpine – usund livsstil,
for mange timer foran com-
puter og fjernsyn og ofte for
mange hovedpinepiller. Hun
bakker Hanne Johansens op-
fordring op.

»Det ville være en god idé
med mere information i sko-
lerne. Man kunne indbygge
det i sundhedsplejerskernes
rutine.« 

Unge mangler oplysning

Det får du hovedpine af:

DE HYPPIGSTE HOVEDPINETYPER

N Migræne
En dunkende hovedpine, som
kommer i anfald og som regel
sidder i den ene side af hove-
det. Ofte har man samtidig
svær kvalme og eventuelt op-
kastninger, og man bliver
overfølsom over for lys og lyd. 
Lægerne kender ikke årsagen
til migræne, men man ved, at
de store blodkar uden på hjer-
nen udvider sig, når man får
et migræneanfald. Det er
sandsynligvis denne udvidelse,
der fremkalder smerten, men
det, der får anfaldet til at
starte, er en ændret elektrisk
aktivitet i hjernen.
Migræne kan ikke behandles
med håndkøbsmedicin

N Spændingshovedpine
En let til moderat smerte, der
oftest sidder i begge sider af
hovedet og føles pressende el-
ler trykkende. I modsætning til
migræne forværres den ikke
ved fysisk aktivitet. Det føles
derimod som et stramt bånd
omkring hovedet, der stram-

mes til i løbet af dagen. Spæn-
dingshovedpine kan skyldes
forkert arbejdsstilling, muskel-
spændinger, bekymringer og
stress og dårlig søvn. Men der
er også en række faktorer,
som lægerne ikke har kortlagt.

N Klyngehovedpine (Hor-
tons Hovedpine)
En meget voldsom hovedpine,
der sidder bag og omkring det
ene øje, og som kommer i an-
fald i perioder af en til to må-
neders varighed med måneder
til års interval. Man kender ik-
ke årsagen til klyngehovedpi-
ne, men den er sandsynligvis
delvist arvelig. Man ved des-
uden, at blodkarrene bag det
smertende øje er udvidede, og
at der frigøres en række sig-
nalstoffer, der påvirker smerte-
banerne.
Klyngehovedpine kan ikke be-
handles med håndkøbsmedi-
cin.

Kilder: Netdoktor.dk og Netpatient.dk

Hovedpine ses i langt de fle-
ste tilfælde i forbindelse
med helt godartede lidelser,
men kan være symptom på
alvorlige sygdomme. Søg
derfor omgående læge eller
ring 112, hvis du pludselig
får meget stærk hovedpine,
eller hvis den er ledsaget af
for eksempel kramper, kval-
me, opkastning, høj feber,
stivhed i nakken eller syns-
problemer. 

Kilder: Overlæge Rigmor Jensen og special-
læge Helge Kasch, Dansk Hovedpine Selskab,
Netdoktor og WebMD

Obs!

Parfume

Dårlig arbejdsstilling

For lidt væske og mad
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24sekunder
TRÆKPLASTER De to fina-
ledeltagere, Martin og Lau-
ra, i DR’s X Factor giver i af-
ten klokken 19.00 en live-
koncert på Rådhuspladsen i
København.
--------------------------------------------------

HJÆLP Tre pakistanske
brødre starter en indsamling
til fordel for moren til en 16-
årig tyrkisk dreng, der blev
banket ihjel på sin avisrute.
--------------------------------------------------

TILBUD En muslimsk tv-
station i Holland vil gerne
vise Geert Wilders islamkri-
tiske film ’Fitna’. Men han
afviser tilbuddet. 
--------------------------------------------------

GEMMELEG Den britiske
regering vil have butikker og
barer til at skjule deres ciga-
retsalg.

NYHEDSOVERBLIK

Kristian Leth »Politik er fuld af forenklinger og forklejnede budskaber« S6

Antallet af husstande,
hvor et brusebad eller
toiletbesøg kræver en tur
ud på bagtrappen eller
ned i kælderen, oversti-
ger antallet af husstande
i hele Odense Kommu-
ne. Det viser nye tal, som
Danmarks Statistik har
udarbejdet for 24timer.

»Vi tager os til hove-
det, når vi ser de tal. Det
er meget svært at forstå,
de stadig er så høje, når
man ser på Danmarks
generelle boligstan-
dard,« siger seniorfor-
sker i Statens Bygge-
forskningsinstitut Jesper
Ole Jensen, der bakkes
op af Grundejernes Inve-
steringsfond.

I alt lever beboerne i
knap 100.000 danske
husstande uden eget
bad, og 25.000 uden et
toilet i boligen. » S4-5
Af Signe Marie Richter

Det gør over 100.000 husstande i Danmark stadigvæk

VÆRSGO OG SKYL 16.084 etageejendomme i Danmark er ifølge Bygnings- og Boligregisteret uden toiletter i lej-
lighederne. Beboerne må ud på gangen som her på en snæver køkkentrappe i Valby.

Kan du leve uden
toilet eller bad?

» S15

» S19
Børnenes Berlin

OL-boykot 
støder
Joachim 
B. Olsen
» S23

FOTO: KRISTIAN DJURHUUS / HENRIK SCHÜTT-POLFOTO 

» S14

Klapjagt
på gæld
betaler sig
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Stadig unik efter 73 år
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1.159 stuehuse til landbrugsejendomme har stadig ikke installeret et toilet Kilde: Danmarks Statistik

LAYOUT: THOMAS LUND LARSEN. REDIGERET AF KASPER ANDERSEN

det lille hus på bagtrappen
ikke noget kært gensyn.

Bedre i de helt unge dage
»Det var god gammeldags
nedtur at komme hjem til.
Det var okay, dengang jeg li-
ge var flyttet hjemmefra som
ung studerende, men nu er
jeg efterhånden over 30 år,
og nu gider jeg bare ikke gå
ud på køkkentrappen for at
komme på toilettet længe-

re,« siger Signe Redvard
Frandsen.

signe.richter@24timer.dk
Af Signe Marie Richter

ud på trappen«
og toilet uden for lejligheden 26.400 boliger – eller lige

så mange husstande, som
der er på Lolland – bliver
udelukkende varmet op
med brændeovn, kamin
eller pejs. Hvis de da over-
hovedet har sådan en.

Det viser nye tal fra Dan-
marks Statistik.

Ud over at være besværlige
at varme op er de 26.400
huse en belastning for miljø-

et, helbredet og pengepun-
gen.

En kilde til skimmelsvamp
»Husene er ofte dårligt isole-
ret, og et hus med kun en
brændeovn i stuen er en invi-
tation til fugtproblemer i de
andre værelser. Fugtproble-
mer giver skimmelsvamp, så
det er vejen til et dårligt hel-
bred at bo sådan,« siger Sø-
ren Aggerholm, forsknings-
chef i Statens Byggeforsk-
ningsinstitut.

Han mener, at en del af
husene må have opsat for-
skellige hjemmestrikkede
løsninger som el-radiatorer
eller en gasvandvarmer.

»Hvis man ønsker en nor-
mal komfort, hvor man kan
gå i bad, når man vil og ikke
skal nøjes med at varme det
bedste hjørne af stuen op, vil
en central varmeløsning væ-
re både billigere og sundere i
det lange løb,« siger Søren
Aggerholm.
Af Signe Marie Richter

Tusindvis af danskere må nøjes
med gammeldags opvarmning

skarpe 
til bolig-
ordføreren3

1Hvad mener du om, at
over 100.000 husstande i
år 2008 er uden enten

bad eller toilet?
»Jamen, det er rigtig

mange boliger. Men vi skal
huske på, at mange af dem
er private ejendomme, og
det må være op til folk selv
at anskaffe sig toilet eller
bad.«

2Skal staten ikke sikre
det som en menneskeret
at have et bad eller toi-

let, når der deles penge ud til
byfornyelse, frem for at bru-
ge pengene på grønne par-
ker?

»Jeg mener, at byfornyel-
sen i København har virket,
da de fleste husstande uden
bad og wc er i provinsen.
Det er et problem, som vi ta-
ger højde for i regeringens
nye byfornyelsesplan, som
snart offentliggøres.«

3Men er det rimeligt, at
også folk med private
ejendomme får svamp i

deres hjem, fordi der eksem-
pelvis er sat en bruseniche
op i soveværelset i stedet for
et rigtig bad?

»Nej, og jeg synes, det vil
være meget relevant at få
undersøgt, hvor mange hus-
stande der reelt set har disse
problemer med sundheds-
farlige brusenicher.«

Louise Schack Elholm (V)

N Stuehuse til landbrugs-
ejendomme: 1.159

N Parcelhuse: 2.134

N Række-, kæde-
og dobbelthuse: 521

N Etagebolig 
bebyggelse: 16.084

N Kollegier: 3.548

N Døgninstitutioner: 408

N Anden helårs-
bebyggelse: 1.513

Tallene er baseret på indberetninger til BBR-
registret. Kilde: Danmarks Statistik

BOLIGER UDEN TOILET

Frandsen og mange tusinde andre danskere lever med bad i køkken eller soveværelse. Og mange har ikke engang mulighed for bad i eget hjem. Foto: Kristian Djurhuus

SE VIDEOEN, HVOR
SIGNE REDVARD

FRANDSEN VISER SIT
KØKKEN OG BAD
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I 1970 levede over én million danskere uden bad i boligen Kilde: Danmarks Statistik

Etagevask over køkken-
vasken, delelokum på bag-
trappen og fællesbade i
kælderen. Sådan er virke-
ligheden stadig for mange
danskere.

98.359 husstande mangler
et badeværelse i boligen, og i
25.919 hjem er der ikke wc
inden for hjemmets fire væg-
ge. Det viser tal, som Dan-
marks Statistik har udarbej-
det for 24timer.

»Det er klart for dårligt.
Tallene er meget høje, også
når man sammenligner os
med andre lande,« siger Jes-
per Ole Jensen, der er seni-
orforsker i Statens Byggein-
stituts afdeling for bolig-
forskning.

»En menneskeret«
At så mange boliger stadig er
uden bad og toilet er under
Danmarks standard, mener
Grundejernes Investerings-
fond, der arbejder for at få
etableret ordentlige badevæ-
relser i flere boliger.

»Det danske samfund har
i mange år satset på ordentli-
ge boligforhold. Alligevel
mangler over 100.000 bolig-
er stadig bad eller wc her i
2008. Det er ikke godt nok.
Jeg vil ikke gå så langt som
til at kalde bad og wc for en
menneskeret, men det er no-
get, de fleste anser for helt
nødvendigt i en moderne bo-
lig,« siger Lars Axelsen, di-
rektør i Grundejernes Inve-
steringsfond.

Problemet er størst i ejen-
domme, der er bygget om-
kring år 1900. De bebos of-
test af unge med lav ind-
komst, men også en del æl-

dre lever uden et ordentligt
badeværelse. 

»Det er ældre, der typisk
har boet samme sted i man-
ge år og måske ikke har så
mange penge. De har væn-
net sig til at leve uden bad el-
ler wc indenfor, og tænker:
’Hvad er der i vejen med eta-
gevask?’,« siger Lars Axel-
sen.

Brusenicher giver svamp
Mange, der ikke har et bad,
sætter i stedet en bruseniche
op i soveværelset eller i køk-
kenet. Vanddampen kan dog
give alvorlige problemer
med indeklimaet, advarer
bygningsingeniør Susie Fre-
deriksen fra boligejernes Vi-
denscenter Bolius.

»Det kan både føre til
skimmelsvamp og generel
dårlig luft i boligen, der kan
gå ud over helbredet. Derfor
er det problematisk,« siger
hun.

Det er især private lejeboli-
ger og andelslejligheder, der
savner bad og toilet. Det er
ikke det offentliges ansvar at
etablere bad og wc, men i
mange år har statens midler
til byfornyelse været en afgø-

rende faktor for, om det blev
en realitet. Når midlerne
skal fordeles, står etablering
af bad og wc imidlertid ikke
længere øverst på dagsorde-
nen.

Lang tid før alle har bad
»Politikerne har i højere
grad valgt at bruge flere pen-
ge til at gøre byernes gade og
pladser mere attraktive, og i
mindre grad på at forbedre
boligerne,« siger Jesper Ole
Jensen fra Statens Bygge-
forskningsinstitut.

Hvis udviklingen med ud-
bedringen af de helt basale
mangler fortsætter i samme
tempo som hidtil, vil der iføl-
ge Statens Byggeforsknings-
institut gå endnu 15 år, før
alle boliger i Danmark har
eget bad og wc.

signe.w.bentzen@24timer.dk
signe.richter@24timer.dk
thomas.krog@24timer.dk

Over 100.000
danske hjem 
mangler bad
eller toilet
Det er langt fra en selvfølge at kunne tage
et brusebad eller gå på toilettet hjemme
hos sig selv i Danmark anno 2008

N Husstande uden toilet
i boligen: 25.919

N Husstande uden bad
i boligen: 98.359

N Husstande uden køkken
i boligen: 35.631

N Husstande uden fjern- 
og centralvarme: 26.400

Kilde: Danmarks Statistik, tal fra 2007

UTIDSSVARENDE HJEM 

Når Signe Redvard Frandsen
får nye gæster på besøg, ad-
varer hun dem hurtigt om,
at hvis naturen kalder, så
kræver det en tur ud af lej-
ligheden og ud på den snæv-
re køkkentrappe.

»Så spørger de, om de vir-
kelig skal ud og hænge dér
over trappen,« siger Signe
Redvard Frandsen med et
skævt smil.

Hun bor på øverste etage i

en lejlighed i Valby og har
hverken toilet eller badevæ-
relse inden for hjemmets fi-
re vægge.

Lejrskolestemning
Når hun skal i bad, foregår
det i en fritstående bruseka-
bine i køkkenet, og toilettet
er bygget i et lille plateau ud
over de sidste trin på køk-
kentrappen op til fjerde sal. 

»Toiletbesøg er mest irri-

terende, når man er syg.
Man sidder jo egentlig ude
på fællesarealerne; det føles
lidt lejrskoleagtigt. Naboens
køkken ligger også lige op
til, og så tykke er væggene jo
ikke,« siger Signe Redvard
Frandsen.

Hun har vænnet sig til vil-
kårene, men efter et års stu-
dier i Berlin og samtidig ind-
kvartering i en lejlighed med
spritnyt badeværelse, var

»Hvis du skal tisse, er det 
Signe Frandsen har i 12 år levet med bruser i køkkenet 

N Af de godt 100.000 bo-
liger uden bad eller wc er
godt 33.000 private udlej-
ningslejligheder, der er byg-
get før 1970. 

N Godt 9.000 af dem ligger
i København.

N I Århus mangler cirka
2.900 ældre private udlej-
ningslejligheder bad eller wc.

N I Aalborg er tallet 1.900,
og i Odense mangler godt
1.100 familier, der bor privat
til leje, et bad eller toilet i
privaten. 

Kilde: Grundejernes Investeringsfond.

ET PROVINSPROBLEM

BADEKØKKEN Pladsen er ret trang, og brusekabinen er skidt for indeklimaet. Men Signe Redvard 
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25.000
børn står
uden 
pasning

Når professor Niels Egelund fra
Danmarks Pædagogiske Universitet
læser opgaver fra folkeskoleelever,
kan han dårligt tyde indholdet: »Det
ser ud ad helvede til. Man kan dår-
ligt læse, hvad de skriver!«

Sms og pc-tastaturer tvinger nem-
lig håndskriften på retur, og under-

visningsminister Bertel Haarder (V)
ved ikke, om han skal le eller græde:

»Ja, håndskriften er i krise, men må-
ske er det simpelthen en naturlig ud-
vikling. Det står i læseplanen, at lærer-
ne skal tage skriveundervisningen seri-
øst, men spørgsmålet er, hvor mange
kræfter, de skal bruge på det.«

Haarder: Spørgsmålet er, om lærerne
skal bruge kræfter på at bevare det 
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24sekunder
MILLIONKRAV LO’s tidlige-
re næstformand, Tine Aur-
vig-Huggenberger, vil have
udbetalt pension for seks
millioner kroner fra LO. 
--------------------------------------------------

OPBAKNING 47 procent af
danskerne støtter de strej-
kende, mens bare 25 pro-
cent af danskerne er imod,
viser en måling.
--------------------------------------------------

FORDØMMELSE Det paki-
stanske parlament vedtog i
går en resolution, der for-
dømmer genoptrykningen af
Muhammed-tegningerne.
--------------------------------------------------

AFSONING Der går sand-
synligvis ikke mere end en
lille måneds tid, før Peter
Brixtofte kan afsone sin straf
på to års fængsel.

NYHEDSOVERBLIK

Mette Fugl »Jeg ville få øjeblikkeligt adgang til 17,7 millioner dollars« S6

» S17

Den anonyme
paparazzo

» S22

FOTO: CAMILLA STEPHAN / HENRIK KASTENSKOV 
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KÁ  DU FØLGE MED?
BESTIL SENEST 1. MAJ, SÅ SKRUER VI OP TIL 10 MBIT DE FØRSTE 6 MDR.
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LÆS MERE » S4-5

Getafe-spiller:
Laudrup er for 

god til os

» S7
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Ved forfalskning af underskrifter er det ofte tydeligt, at det ikke er faldet naturligt at lave underskriften

LAYOUT SACHA VINCENT HANSEN, REDIGERET AF POUL POULSEN

1
Skal vi gøre noget ved
de unges håndskrift?
»Håndskriften har væ-

ret i krise i tyve år. Vi må
spørge de kloge om, hvor-
vidt vi skal begræde det eller
ej, men jeg er i tvivl. Nogle
vil have, at vi genindfører
skrivning, og jeg har et
åbent sind for det syns-
punkt, for jeg er heller ikke
klar til at opgive håndskrif-
ten, men spørgsmålet er,
hvor stor vægt vi skal lægge
på det i skolen.....«

2
Hvordan er din egen
håndskrift?
»I hele min skoletid fik

jeg en dårlig karakter – og
det var i orden. Det gjorde
jeg, fordi jeg aldrig havde
lært at skrive. Jeg skriver
stadig grimt.«

3
Pædagoger foreslår, at
børnene skal lære tifin-
gersystemet i skolen,

fordi det mere er fremtiden
end håndskrift - hvad synes
du?
»Jeg har lært mig selv at
skrive med ti fingre. Det er
meget enkelt. Man får et
ark, der viser, hvor man skal
trykke på tastaturet, og så
øver man sig. Det kan man
gøre selv, og det mener jeg,
at skolen ikke skal spilde tid
på. Der er også nogen, der
skriver fremragende med tre
fingre – og det skal de også
have lov til.«

skarpe 
til Bertel 
Haarder (V)3

Undervisningsminister Bertel
Haarder (V) har selv en forfær-
delig håndskrift.

»Jeg er ikke
klar til at 
opgive hånd-
skriften«

billede i hovedet af, at der
står en postmand med bre-
vet i hånden og sorterer det,
så ved de unge godt, at bre-
vet skal igennem en maski-
ne. Så de gør sig måske lidt
mere umage,« siger projekt-
leder Lars Nilsson fra Post

Danmark.
Hvert år sorterer Post

Danmark omkring en milli-
ard breve, og 360.000 breve
bliver hvert år erklæret for
’døde breve’, fordi adressen
enten ikke kan tydes eller er
ufuldstændig.

med sorteringen
SKAL HÅNDSKRIFTEN

HAVE HJÆLP?
RING 70 24 24 17

HVOR DU FÅR 30 SEKUNDERS
TALETID (GRATIS OPKALD)

Den 47-årige

Ole Bisleth, kommunikati-
ons- og marketingchef

På hans skilt skulle stå:
»Håndskrift er vigtig, for
det er følelse og identitet,«
men selv om han selv fange-
de svipseren, kom han alli-

gevel til at tage det forkerte
papir med til fotografering.

»Jeg skriver 20 minutter
om dagen. Hver dag. Det er
både personlig dagbog og
noter til det, jeg laver onli-
ne. Computer er et resultat-
orienteret redskab, men

håndskriften er en mental
proces, hvor du udvikler dig
selv. På computeren kan jeg
ikke tænke, modsat når jeg
tumler rundt med noter på
papir. Det er min helt per-
sonlige udtryksform.«

»Jeg skriver meget i hånd-
en, også jobansøgninger. Jeg
kan godt lide, at det udtryk-
ker personligheden, compu-
terskrift bliver så teknisk og
intetsigende. En veninde og
jeg skriver faktisk breve til
hinanden, fordi det er mere

hyggeligt. Mange af mine
venner klager over, at de
skriver grimt – de siger, de
ville ønske, de havde min
skrift.«

tea.sletved@24timer.dk

HER ER HÅNDSKRIFTEN RØGET UD:

N Læger skriver i dag recep-
ter på computer.

N På cirka 20 pct. af den
milliard breve, som Post Dan-
mark bærer rundt til postkas-
ser, er adressen skrevet i
hånden.

N I 1999 fik alle gymnasie-

og hf-elever lov til at bruge
computer ved skriftlig eksa-
men. Tidligere var det op til
skolen selv at give tilladelse til
at bruge computer .

N Næstformand i Gymnasie-
skolernes Rektorforening, Bir-
gitte Vedersø oplyser, at kun

et forsvindende lillebitte fåtal
fravælger computer, når de
skal til eksamen.

N Patientjournaler overføres
til elektroniske journaler (EPJ)
i sundhedsvæsenet.

N Kirkebøger er elektroniske.

Foto: Kristian Djurhuus
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»Jeg tror, at der vil gå mindre end ti år, før alle norske elever lærer at skrive ved hjælp af en pc« Pædagogisk ekspert Arne Trageton til Aftenposten i 2006

Der var engang, hvor hånd-
skriften fortalte noget om
mennesket bag – om dets
status og stand.

I dag skubber computerta-
staturer og sms’er håndskrif-
ten ud på et sidespor som
udtryksmiddel, lyder det fra
pædagogiske eksperter.

»Når jeg i dag læser opga-
ver, som folkeskoleelever har
skrevet i hånden, ser det ud
ad helvede til. Man kan dår-
ligt læse, hvad de skriver.
Den håndskrevne lap vil nok
overleve, men skriften som
et personligt udtryk er på re-
tur. Skal man skrive længere
end en indkøbsseddel, gør
man det på computeren.
Selv når man skal huske en
anden på at købe mælk, sen-
der man i dag en sms eller en
mail,« siger professor Niels
Egelund fra Danmarks Pæ-
dagogiske Universitet, der er
i tvivl om, hvorvidt han skal
begræde udviklingen. 

Personlig skrift
Det er Mette Teglers fra
Dansklærerforeningen til
gengæld ikke.

»Det er vigtigt med per-
sonlig håndskrift, den giver
udtryk for din personlighed.
Men den er oppe mod en
stærk konkurrent i compute-
ren. Måske vil det se ander-
ledes ud om 10 år, og måske
er jeg af den gamle skole,
men jeg tror ikke, den for-
svinder helt. Det står stadig i
vores fælles mål,« siger hun
og pointerer, at computeren
er fantastisk til den måde,
som eleverne arbejder i pro-
jekter i dag.

»Men det er da grotesk, at
man fjernede maskinskriv-
ning fra skoleskemaet den
dag, computeren for alvor
kom ind i skolen. Jeg ved ik-
ke, om det skulle have et fag,
men eleverne burde få noget
undervisning i det.«

Flowet er vigtigt
Det samme mener Elisabeth
Arnbak, som blandt andet
har forsket i læsevanskelig-
heder på Danmarks Pædago-
giske Universitet:

»Når man nu går mere
over til at bruge andre me-
dier, bør man også sikre, at
skrivebevægelserne bliver
automatiserede, ligesom når
man skriver i hånden. Forsk-
ning viser, at har du ikke en
automatiseret skrivning, så
går flowet går i stykker. Skal
du tænke over, hvor bogsta-
vet er på tastaturet, ødelæg-
ger det tankeprocesserne,
sætningskonstruktionen og
stavningen.«

Svage læsere tabes
Tidligere, hvor håndskriv-
ningen var fremherskende,
blev den måde, man bevæ-
ger hånden på, når man skri-
ver et bogstav, lagret i vores
hukommelse ligesom lyden
af bogstavet – og hvis den be-
vægelse mangler, kan det
kan give problemer for de
svageste læsere og ordblin-
de, mener Elisabeth Arnbak: 

»Det har været en udpræ-
get støtte-strategi for børn
med læsevanskeligheder.
Hvis du har skrevet meget,
kan bevægelsen være en støt-
te til at kalde bogstavets lyd
frem. Jeg ’luft-skriver’ også,
hvis jeg er i tvivl om stav-
ning. Det kalder andre infor-
mationer frem i langtidshu-
kommelsen.«

Hånden er ved hånden
Skrivningens førstemand i
Danmark gennem de seneste
30 år, Christian Clemens, ser
kun ulemper ved, at hånd-
skriften skrumper i folkesko-
len. Han er manden bag et
hav af fagbøger om skrivning
til brug i folkeskolen.

»Jeg ser nok en stigende
trang i folkeskolen til at svig-
te håndskriften, og det be-
græder jeg. Hånden har man
med sig, hvor som helst, og
uddør håndskriften, mang-
ler vi et vigtigt redskab at
meddele os med,« siger
Christian Clemens.

tea.sletved@24timer.dk
jamilla.sophie.alvi@24timer.dk
signe.w.bentzen@24timer.dk
Af TEA SLETVED, JAMILLA SOPHIE ALVI, SIGNE W. BENTZEN

Sms og pc-tastatur 
har overtaget 
håndskriftens rolle

Selv om håndskriften er i
krise i folkeskolen, er det ik-
ke de unges kragetæer, der
giver Post Danmark proble-
mer, når adresserne skal af-
læses. Det gør de ældres
formfuldendte skråskrift
derimod.

Helt op mod 70 procent af
de breve, hvor adressen er
skrevet i hånden, kan ikke
læses helt færdig i Post Dan-
marks adresselæsermaski-
ner og må videre til de 200
postarbejdere, der hver nat
forsøger at tyde adresser.

Af de breve, hvor adressen
er skrevet på maskine, er
det kun cirka ti procent der
kræver hjælp fra nattens
postlæsere.

»De unge skriver form-
skrift, og i modsætning til
de ældre, der stadig har et

Skråskrift giver Post Danmark problemer

Den 73-årige Den 20-årige

Hans Doll, Roskilde, pen-
sioneret forsker

På hans skilt står: »Hånd-
skriften har altid været vig-
tig for mig – både i mit ar-
bejde og i min fritid. Jeg vil
aldrig undvære den, men

ved ikke, om den forsvinder
med tiden.«

»Folk har ikke brug for
håndskriften så meget mere
– de kommunikerer gennem
sms og mail, men i mit ar-
bejde har jeg altid brugt min
håndskrift. Det er min ople-

velse, at når jeg eksempelvis
skulle skrive artikler, så fik
jeg næsten en slags bloke-
ring, hvis jeg satte mig di-
rekte til tastaturet. Det skal
igennem armen og ud i kug-
lepennen.«

Ingrid Kirk, under uddan-
nelse til fotograf

På hendes skilt står: »Hånd-
skrift er en meget personlig
sag. Der er ingen anden i
hele verden, der skriver lige-
som dig.«

»De unge gør sig
måske lidt mere
umage «
LARS NILSSON,
POST DANMARK
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KÁ  DU FØLGE MED?
BESTIL SENEST 1. MAJ, SÅ SKRUER VI OP TIL 10 MBIT DE FØRSTE 6 MDR.
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24sekunder
ØSTRIG En far holdt sin
datter og hendes seks børn
fanget i en kælder i 24 år. 
--------------------------------------------------

AFGHANISTAN Præsident
Hamid Karzai var i går 
udsat for et attentat.
--------------------------------------------------

STENKAST En 17-årig
dreng har fået skader på le-
veren, efter der blev kastet
sten mod bilen, han sad i. 
--------------------------------------------------

REUMERT Kirsten Olesen
blev i aftes belønnet med
Årets Reumert.
--------------------------------------------------

GRANIT Danske byggemar-
keder sælger granit fra Indi-
en, som bliver brudt under
stærkt kritisable forhold. 

NYHEDSOVERBLIK

Klar til sommeren? 
Stort charter-tillæg

Otte ud af ti ældre, der
begår selvmord, er ikke
i medicinsk behand-
ling for depression.
Det viser en ny under-
søgelse fra adjunkt
Annette Erlangsen fra
Århus Universitet.
Ifølge eksperter får de
ældre heller ikke an-
dre former for be-
handling. 

»Det kunne være,
at man kunne forhin-
dre flere selvmord,
hvis de var kommet i

behandling,« vurderer
Annette Erlangsen.

Ældre begår langt of-
tere selvmord end yng-
re. Ifølge tal fra Sund-
hedsstyrelsen står ældre
fra 65 år for halvdelen af
alle selvmord, selv om
de kun udgør 16 procent
af befolkningen. 

»Samfundet svigter,«
mener Jes Gerlach, der
er formand for Psykia-
trifonden.

Læs mere » S4-5

Flere depressive ældre
får ikke den nødvendige

behandling, som kunne
redde liv, vurderer eksperter

Så blev den onde
cirkel brudt

Modig eller
museums-

klar?
Madonnas 11. album
er på gaden » S20

FOTO: LARS POULSEN / MARTIN FOLDGAST / POLFOTO

FORMIDDAG

EFTERMIDDAG

18

12°

» S16-17

Børn stresser
af med Yoga 

Selvmord blandt
ældre kan undgås

» S6

» S22

24timer Mandag 28.4.2008 NYHEDER 5

Hver dag er der i gennemsnit to danskere, som begår selvmord. Kilde: Dansk Center for Selvmordsforskning

LAYOUT: THOMAS LUND LARSEN. REDIGERET AF DORTHE KANDI

hjælp nok

plejepersonale opfatter de ældre som raske, selv om en diagnose kan fastslå det modsatte. Foto: Magnus Møller /Polfoto 

Når ældre mænd mister
kræfterne, risikerer de
også at miste lysten til
livet.

»Vi kæmper for at få leve-
alderen til at stige, men
det nytter ikke, at den sti-
ger, blot for at de ældre så
begår selvmord.«

64-årige pensionist Poul
Ipsen fra Frederiksberg i
København er frivillig for
Ældremobiliseringen. Her
hjælper han foreningen
med at kigge på baggrun-
den for de mange selvmord
blandt ældre. 

»Det er især mænd. De
er meget sårbare, når ko-
nen dør. Det første år som
enkemand er virkelig far-
ligt, for de risikerer at iso-
lere sig, og så er de svære
at få fat i.«

Her hviler der en stor op-
gave på de professionelle,
for det er ofte de eneste,
der har kontakt til de isole-
rede ældre, som er i fare
for at tage deres eget liv,
mener Poul Ipsen.

»Gamle, sure mænd skal
også hjælpes, selv om de
bare virker som om, de vil
være i fred. Modsat unge
vil de virkelig dø, når de
prøver at begå selvmord.

Derfor bruger de også bar-
ske metoder som at hænge
sig, drukne eller skyde
sig,« siger han og henviser
til, at 50 procent af de æl-
dre mænd lykkes med selv-
mordet modsat kun fem
procent af de unge piger.

Det er ikke kun, hvis æg-
tefællen dør, at de røde
lamper skal begynde at
blinke, mener han. Mange
mænd har det svært med
at aldres og miste de fysi-
ske evner. Selv både rider
og cykler han, hvilket nær-
mest giver et sus af lykke.

»Hvis jeg mistede evnen
til det, er der ikke meget
tilbage. Men jeg kan jo
mærke på min egen krop,
at jeg bliver ældre. Det, jeg
og de mænd, jeg kender,
frygter mest, er at blive
hjælpeløs. Det er identi-
tetsberøvende.«

»Gamle, sure mænd
skal også hjælpes«

47 procent af de ældre, der
indløser en recept på anti-
depressiv medicin, indløser
ikke recept nummer to.

Recepten giver typisk en må-
neds forbrug, og da medici-
nen er en måneds tid om at
virke, er behandlingen nyt-
tesløs. Det viser en netop of-
fentliggjort undersøgelse fra
Århus Universitet. 

Ifølge Psykiatrifonden kan
det have kedelige konsekven-
ser. 

»Så bliver depressionen
hængende, og af de ældre
opgiver det hele og begår
selvmord,« forklarer for-
mand Jes Gerlach. 

Grundene til at stoppe
med medicinen, før virknin-
gen er trådt i kraft, er meget
individuelle, vurderer far-
maceut i Danmarks Apote-

kerforening Helle Jacobs-
gaard.

»Det kan både skyldes, at
patienten glemmer lægens
budskab, eller at patienten
stopper på grund af bivirk-
ninger,« siger hun. 

Bredere indsats
For at løse problemet skal
der sættes ind på mange om-
råder samtidigt, forklarer
adjunkt Annette Erlangsen,

som står bag undersøgelsen
fra Århus Universitet. 

»Man kan gøre meget for
at forhindre, at personer af-
bryder behandlingen tidligt.
For eksempel sørge for bedre
opfølgning af behandlingen
fra lægen, fortælle om bi-
virkninger, give information
om, hvordan medicinen vir-
ker, og hvornår man kan for-
vente at få det bedre,« siger
Annette Erlangsen.
Af Philip Dam

Depressive ældre dropper behandlingen

4 
HUSK, DET NYTTER
Acceptér, at personen
ikke siger tak. Depres-

sive har svært ved at vise
taknemmelighed. Tænk ik-
ke, at det, du gør, ikke nyt-
ter. 

en ven er depressiv

5
HOLD FAST Tro ikke, at
problemerne er løst,
selv om personen ser

ud til at genvinde styrken.
Det er oftest, når personen
ser ud til at være i bedring,
at personen bliver handle-
kraftig nok til at tage sit eget
liv. 

Kilde: Konsulent i Ældresagen Monica Munch

HØR EN RÆKKE GODE RÅD
TIL, HVORDAN DU KAN
HJÆLPE, HVIS DU HAR

MISTANKE OM 
DEPRESSION HOS EN, 

DU KENDER.

LIVSMOD Poul Ipsens råd nummer ét er at holde sig i gang.
Det gør han selv ved at være frivillig for Ældremobiliserin-
gen, hvor han blandt andet kigger på baggrunden for de
mange selvmord blandt de ældre. Foto: Kristian Djurhuus
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Årligt dør cirka 30 procent flere danskere på grund af selvmord, end der dræbes i trafikken 

Vi bliver ældre og ældre,
men bliver vi også lykkeli-
gere med alderen? Ikke
nødvendigvis, for omtrent
halvdelen af alle selvmord
bliver begået af ældre over
64 år, viser tal fra Sund-
hedsstyrelsen.

Nu slår ny forskning fast, at
mange ældre ikke får den
hjælp, de har brug for, når
lysten til at leve forsvinder.

Otte ud af 10 ældre, der
begår selvmord, har med
stor sandsynlighed slet ingen
behandling fået, konklude-
rer adjunkt Annette Erlangs-
ens forskning.

Kun omkring 20 procent
af de ældre, der begår selv-
mord, er i behandling med
antidepressiv medicin, selv
om vurderingen er, at om-
kring 75 procent af de ældre,
der begår selvmord, er depri-
merede. Andre former for
behandling mod depression
som for eksempel psykotera-
pi er meget lidt udbredt –
specielt blandt ældre. 

Annette Erlangsen er ad-
junkt på Århus Universitet,
og hendes forskning er netop
offentliggjort i det ansete in-
ternationale tidsskrift Jour-
nal of Epidemiology and
Community Health. Sam-
men med amerikanske for-
skere har hun analyseret op-
lysninger om 2.136 danske
selvmord blandt mere end to
millioner danskere, der har
fået udskrevet recepter på
antidepressiv medicin.

Selvmord kunne undgås
Formanden for Psykiatrifon-
den Jes Gerlach mener, at
samfundet svigter. 

»Man undskylder sig med,
at de gamle er gamle, og så
lader man dem sejle deres
egen sø,« siger Jes Gerlach.

Bekymringen over den
mangelfulde behandling
mærkes også hos Ældremo-
biliseringen. 

»Det er et stort problem,
som vi er meget opmærk-
somme på. Det er forfærde-
ligt, at det ser sådan ud,« si-
ger sekretariatschef Gitte Ol-
sen. 

Mange selvmord blandt
ældre kunne formentlig und-
gås med den rette behand-
ling, vurderer forsker Annet-
te Erlangsen.

»Vores undersøgelse slår
fast, at der er en meget stor
gruppe, som ikke er i medi-
cinsk behandling før deres
selvmord. Der har hidtil ikke
været nok fokus på at fore-
bygge selvmord blandt de
ældre,« siger hun.

Problemet vil vokse
Annette Erlangsen vurderer,
at problemet bliver større
fremover.

»Ældregruppen vokser, og
de store generationer er ved
at nå pensionsalderen. Der
vil komme flere ældre med
psykiske og fysiske proble-
mer, der får brug for hjælp.« 

Alle parter mener, at både
pårørende, læger og pleje-
personale skal blive bedre til
at opdage depressioner.

»Det hele er ikke kun læ-
gernes ansvar. De sociale
netværk og de pårørende må
også hjælpe til,« siger sekre-
tariatschef Gitte Olsen i Æl-
dremobiliseringen. 

Men undersøgelser har
ifølge sundhedskonsulent i
Ældresagen Käte Larsen
vist, at plejepersonalet ikke
fanger de ældre depressive
men opfatter dem som ra-
ske, selv om en diagnose kan
fastslå det modsatte.

Skal plejepersonalet blive
bedre, kræver det mere ud-
dannelse og bedre tid, for-
klarer Karen Stæhr, der er
sektorformand for social- og
sundhedssektoren i Fag og
Arbejde (FOA). 

»15.000 ansatte i ældre-
området har ingen uddan-
nelse. De uuddannede har jo
ingen mulighed for at opda-
ge, hvis en ældre sidder med
en depression. Desuden er
der ufatteligt travlt. Der er
ganske enkelt ikke tid til, at
personalet stopper op og ta-
ger sig tid til at tale med den
ældre.«

philip.dam@24timer.dk
jamilla.sophie.alvi@24timer.dk
tea.sletved@24timer.dk

Livstrætte ældre får ikke 
Flere selvmord blandt
ældre kunne undgås,
hvis de fik den rette 
behandling, siger forsker 

TRÆT AF DAGE Ofte opdager hverken pårørende eller sundhedspersonale, at den ældre bliver deprimeret. Undersøgelser viser, at

N I 2005 begik 212 ældre
over 64 år selvmord.

N 400.000 danskere er på
antidepressiv medicin,
130.000 af dem er ældre
over 64 år.

N Antallet af selvmord er
halveret fra 1980 til 2001,
men blandt de 70-årige og
ældre er faldet mindst. 
Kilde: Sundhedsstyrelsen og
Lægemiddelstyrelsen

SELVMORD

1
FYSISK ÅRSAG Vær op-
mærksom på, at en de-
pression også kan have

rod i noget helt fysisk som
eksempelvis mangel på B-12
vitaminer eller fysiske smer-
ter. 
Af Philip Dam

2 
SØG LÆGE Sørg for, at
vedkommende søger
læge, der kan stille en

diagnose og sørge for be-
handling. Det kan du ikke
selv. En måde at få ham eller
hende til læge kan være at
forklare, at det kan skyldes
et fysisk problem. Det psyki-
ske er stadig mere tabube-
lagt. 

3 
SPØRG OG SPØRG
Spørg grundigt ind til,
hvordan han eller hun

har det. Acceptér ikke uden
videre, hvis vedkommende
vil isolere sig eller siger, at
alt er fint. Sig: ’Sådan virker
du ikke på mig’, og lad dig
lede af din bekymring. Pres
på, og vis ægte interesse og
bekymring. Vær bestemt og
kærlig. 

5 gode råd, hvis du har mistanke om, at et familiemedlem eller
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Ved forfalskning af underskrifter er det ofte tydeligt, at det ikke er faldet naturligt at lave underskriften

LAYOUT SACHA VINCENT HANSEN, REDIGERET AF POUL POULSEN

1
Skal vi gøre noget ved
de unges håndskrift?
»Håndskriften har væ-

ret i krise i tyve år. Vi må
spørge de kloge om, hvor-
vidt vi skal begræde det eller
ej, men jeg er i tvivl. Nogle
vil have, at vi genindfører
skrivning, og jeg har et
åbent sind for det syns-
punkt, for jeg er heller ikke
klar til at opgive håndskrif-
ten, men spørgsmålet er,
hvor stor vægt vi skal lægge
på det i skolen.....«

2
Hvordan er din egen
håndskrift?
»I hele min skoletid fik

jeg en dårlig karakter – og
det var i orden. Det gjorde
jeg, fordi jeg aldrig havde
lært at skrive. Jeg skriver
stadig grimt.«

3
Pædagoger foreslår, at
børnene skal lære tifin-
gersystemet i skolen,

fordi det mere er fremtiden
end håndskrift - hvad synes
du?
»Jeg har lært mig selv at
skrive med ti fingre. Det er
meget enkelt. Man får et
ark, der viser, hvor man skal
trykke på tastaturet, og så
øver man sig. Det kan man
gøre selv, og det mener jeg,
at skolen ikke skal spilde tid
på. Der er også nogen, der
skriver fremragende med tre
fingre – og det skal de også
have lov til.«

skarpe 
til Bertel 
Haarder (V)3

Undervisningsminister Bertel
Haarder (V) har selv en forfær-
delig håndskrift.

»Jeg er ikke
klar til at 
opgive hånd-
skriften«

billede i hovedet af, at der
står en postmand med bre-
vet i hånden og sorterer det,
så ved de unge godt, at bre-
vet skal igennem en maski-
ne. Så de gør sig måske lidt
mere umage,« siger projekt-
leder Lars Nilsson fra Post

Danmark.
Hvert år sorterer Post

Danmark omkring en milli-
ard breve, og 360.000 breve
bliver hvert år erklæret for
’døde breve’, fordi adressen
enten ikke kan tydes eller er
ufuldstændig.

med sorteringen
SKAL HÅNDSKRIFTEN

HAVE HJÆLP?
RING 70 24 24 17

HVOR DU FÅR 30 SEKUNDERS
TALETID (GRATIS OPKALD)

Den 47-årige

Ole Bisleth, kommunikati-
ons- og marketingchef

På hans skilt skulle stå:
»Håndskrift er vigtig, for
det er følelse og identitet,«
men selv om han selv fange-
de svipseren, kom han alli-

gevel til at tage det forkerte
papir med til fotografering.

»Jeg skriver 20 minutter
om dagen. Hver dag. Det er
både personlig dagbog og
noter til det, jeg laver onli-
ne. Computer er et resultat-
orienteret redskab, men

håndskriften er en mental
proces, hvor du udvikler dig
selv. På computeren kan jeg
ikke tænke, modsat når jeg
tumler rundt med noter på
papir. Det er min helt per-
sonlige udtryksform.«

»Jeg skriver meget i hånd-
en, også jobansøgninger. Jeg
kan godt lide, at det udtryk-
ker personligheden, compu-
terskrift bliver så teknisk og
intetsigende. En veninde og
jeg skriver faktisk breve til
hinanden, fordi det er mere

hyggeligt. Mange af mine
venner klager over, at de
skriver grimt – de siger, de
ville ønske, de havde min
skrift.«

tea.sletved@24timer.dk

HER ER HÅNDSKRIFTEN RØGET UD:

N Læger skriver i dag recep-
ter på computer.

N På cirka 20 pct. af den
milliard breve, som Post Dan-
mark bærer rundt til postkas-
ser, er adressen skrevet i
hånden.

N I 1999 fik alle gymnasie-

og hf-elever lov til at bruge
computer ved skriftlig eksa-
men. Tidligere var det op til
skolen selv at give tilladelse til
at bruge computer .

N Næstformand i Gymnasie-
skolernes Rektorforening, Bir-
gitte Vedersø oplyser, at kun

et forsvindende lillebitte fåtal
fravælger computer, når de
skal til eksamen.

N Patientjournaler overføres
til elektroniske journaler (EPJ)
i sundhedsvæsenet.

N Kirkebøger er elektroniske.

Foto: Kristian Djurhuus
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I 1970 levede over én million danskere uden bad i boligen Kilde: Danmarks Statistik

Etagevask over køkken-
vasken, delelokum på bag-
trappen og fællesbade i
kælderen. Sådan er virke-
ligheden stadig for mange
danskere.

98.359 husstande mangler
et badeværelse i boligen, og i
25.919 hjem er der ikke wc
inden for hjemmets fire væg-
ge. Det viser tal, som Dan-
marks Statistik har udarbej-
det for 24timer.

»Det er klart for dårligt.
Tallene er meget høje, også
når man sammenligner os
med andre lande,« siger Jes-
per Ole Jensen, der er seni-
orforsker i Statens Byggein-
stituts afdeling for bolig-
forskning.

»En menneskeret«
At så mange boliger stadig er
uden bad og toilet er under
Danmarks standard, mener
Grundejernes Investerings-
fond, der arbejder for at få
etableret ordentlige badevæ-
relser i flere boliger.

»Det danske samfund har
i mange år satset på ordentli-
ge boligforhold. Alligevel
mangler over 100.000 bolig-
er stadig bad eller wc her i
2008. Det er ikke godt nok.
Jeg vil ikke gå så langt som
til at kalde bad og wc for en
menneskeret, men det er no-
get, de fleste anser for helt
nødvendigt i en moderne bo-
lig,« siger Lars Axelsen, di-
rektør i Grundejernes Inve-
steringsfond.

Problemet er størst i ejen-
domme, der er bygget om-
kring år 1900. De bebos of-
test af unge med lav ind-
komst, men også en del æl-

dre lever uden et ordentligt
badeværelse. 

»Det er ældre, der typisk
har boet samme sted i man-
ge år og måske ikke har så
mange penge. De har væn-
net sig til at leve uden bad el-
ler wc indenfor, og tænker:
’Hvad er der i vejen med eta-
gevask?’,« siger Lars Axel-
sen.

Brusenicher giver svamp
Mange, der ikke har et bad,
sætter i stedet en bruseniche
op i soveværelset eller i køk-
kenet. Vanddampen kan dog
give alvorlige problemer
med indeklimaet, advarer
bygningsingeniør Susie Fre-
deriksen fra boligejernes Vi-
denscenter Bolius.

»Det kan både føre til
skimmelsvamp og generel
dårlig luft i boligen, der kan
gå ud over helbredet. Derfor
er det problematisk,« siger
hun.

Det er især private lejeboli-
ger og andelslejligheder, der
savner bad og toilet. Det er
ikke det offentliges ansvar at
etablere bad og wc, men i
mange år har statens midler
til byfornyelse været en afgø-

rende faktor for, om det blev
en realitet. Når midlerne
skal fordeles, står etablering
af bad og wc imidlertid ikke
længere øverst på dagsorde-
nen.

Lang tid før alle har bad
»Politikerne har i højere
grad valgt at bruge flere pen-
ge til at gøre byernes gade og
pladser mere attraktive, og i
mindre grad på at forbedre
boligerne,« siger Jesper Ole
Jensen fra Statens Bygge-
forskningsinstitut.

Hvis udviklingen med ud-
bedringen af de helt basale
mangler fortsætter i samme
tempo som hidtil, vil der iføl-
ge Statens Byggeforsknings-
institut gå endnu 15 år, før
alle boliger i Danmark har
eget bad og wc.

signe.w.bentzen@24timer.dk
signe.richter@24timer.dk
thomas.krog@24timer.dk

Over 100.000
danske hjem 
mangler bad
eller toilet
Det er langt fra en selvfølge at kunne tage
et brusebad eller gå på toilettet hjemme
hos sig selv i Danmark anno 2008

N Husstande uden toilet
i boligen: 25.919

N Husstande uden bad
i boligen: 98.359

N Husstande uden køkken
i boligen: 35.631

N Husstande uden fjern- 
og centralvarme: 26.400

Kilde: Danmarks Statistik, tal fra 2007

UTIDSSVARENDE HJEM 

Når Signe Redvard Frandsen
får nye gæster på besøg, ad-
varer hun dem hurtigt om,
at hvis naturen kalder, så
kræver det en tur ud af lej-
ligheden og ud på den snæv-
re køkkentrappe.

»Så spørger de, om de vir-
kelig skal ud og hænge dér
over trappen,« siger Signe
Redvard Frandsen med et
skævt smil.

Hun bor på øverste etage i

en lejlighed i Valby og har
hverken toilet eller badevæ-
relse inden for hjemmets fi-
re vægge.

Lejrskolestemning
Når hun skal i bad, foregår
det i en fritstående bruseka-
bine i køkkenet, og toilettet
er bygget i et lille plateau ud
over de sidste trin på køk-
kentrappen op til fjerde sal. 

»Toiletbesøg er mest irri-

terende, når man er syg.
Man sidder jo egentlig ude
på fællesarealerne; det føles
lidt lejrskoleagtigt. Naboens
køkken ligger også lige op
til, og så tykke er væggene jo
ikke,« siger Signe Redvard
Frandsen.

Hun har vænnet sig til vil-
kårene, men efter et års stu-
dier i Berlin og samtidig ind-
kvartering i en lejlighed med
spritnyt badeværelse, var

»Hvis du skal tisse, er det 
Signe Frandsen har i 12 år levet med bruser i køkkenet 

N Af de godt 100.000 bo-
liger uden bad eller wc er
godt 33.000 private udlej-
ningslejligheder, der er byg-
get før 1970. 

N Godt 9.000 af dem ligger
i København.

N I Århus mangler cirka
2.900 ældre private udlej-
ningslejligheder bad eller wc.

N I Aalborg er tallet 1.900,
og i Odense mangler godt
1.100 familier, der bor privat
til leje, et bad eller toilet i
privaten. 

Kilde: Grundejernes Investeringsfond.

ET PROVINSPROBLEM

BADEKØKKEN Pladsen er ret trang, og brusekabinen er skidt for indeklimaet. Men Signe Redvard 

� Pædagogerne versus 
Kommunernes Lands-
forening
I går forkastede medlem-
merne af BUPL et mæglings-
forslag, som forbundets 
ledelse har lavet sammen 
med KL. Det betyder, at 
forbundets medlemmer 
går i strejke fra på mandag. 

� FOA versus Kommu-
nernes Landsforening
FOA og kommunerne har 
indgået et forlig, som nu 
ligger til afstemning hos 
medlemmerne. Resultatet 
foreligger 29. maj. Der er 

stor sandsynlighed for, at 
medlemmerne stemmer ja.

� FOA versus Danske 
Regioner
De medlemmer af FOA, der 
arbejder i de Danske 
Regioner, strejker stadig. 
Arbejdsmarkedsforsker 
Flemming Ibsen tror ikke, 
der kommer et forlig i denne 
konflikt, da forhandlingerne 
er brudt sammen. 

� Sygeplejerskerne 
versus Danske Regioner
Sygeplejerskerne og de 
andre medlemmer af 

Sundhedskartellet strejker 
stadig. De fastholder, at de 
vil have 15 procent mere i løn 
og en Ligelønskommission.  
I aftes brød 
forhandlingerne 
mellem Danske 
Regioner og de 
11 forbund i 
Sundhedskar-
tellet sammen.

24grafik: PCH

De fire konflikter

Leder af ’Bryghuset’ Jens
Eriksen vil også gerne have
gode arbejdsforhold. Allige-
vel hører han til det mindre-
tal, der stemte ’ja’ til forli-
get. 

»Jeg vurderede, at vi ikke
ville opnå mere ved at gå i
strejke. Jeg tror, tilbuddet
var så højt, som det kan
komme. Med de tilbud, som
der var givet også til mig
som leder, synes jeg, det var
et udmærket resultat, de var
kommet frem til.«

De 15 kommuner, der
rammes af strejken, har net-
op overstået pædagogmed-
hjælpernes strejke.

der bliver ramt af pædagogernes strejke. Eline på fem år har dog ikke noget imod, at pædagogerne strejker: »Hvis jeg selv kan bestemme, vil jeg gerne passes af mormor og morfar.« Foto: Kaare Smith

tage fri «
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Gennemsnitslønnen for en pædagog ligger på 23.323 kroner. Kilde: BUPL

LAYOUT: SACHA VINCENT HANSEN. REDIGERET AF DORTHE KANDI.

1
Slå dig sammen med
andre forældre
Det er nemmere at bli-

ve hjemme én eller to dage
end hele uger, så aftal med
dine børns kammeraters for-
ældre, at I skiftes til at passe
hinandens børn i løbet af
strejken. 

2
Inviter bedsteforældre
på ’ferie’
De fleste bedsteforæl-

dre vil elske at redde dagen
og samtidig bruge tid sam-
men med børnebørnene.

3
Lav en aftale med din
chef
På mange arbejds-

pladser kan man få lov til at
arbejde hjemme – selv når
man ikke gør det normalt.
Flere arbejdspladser er også
åbne for, at man tager børn
med på arbejde en dag eller
to. Det er ofte bedre for
chefen end helt at miste din
arbejdskraft under strejken.

råd til pas-
ning under
strejken3

Strejken er en god mulighed
for at invitere den ældre ge-
neration på et længere be-
søg. Hvis bedstemor stadig
arbejder, kan hun måske
lokkes til at tage en fridag el-
ler to for at hjælpe. 



Marianne Gram 24timer.dk

24timer Toolbox
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Hver dag er der i gennemsnit to danskere, som begår selvmord. Kilde: Dansk Center for Selvmordsforskning

LAYOUT: THOMAS LUND LARSEN. REDIGERET AF DORTHE KANDI

hjælp nok

plejepersonale opfatter de ældre som raske, selv om en diagnose kan fastslå det modsatte. Foto: Magnus Møller /Polfoto 

Når ældre mænd mister
kræfterne, risikerer de
også at miste lysten til
livet.

»Vi kæmper for at få leve-
alderen til at stige, men
det nytter ikke, at den sti-
ger, blot for at de ældre så
begår selvmord.«

64-årige pensionist Poul
Ipsen fra Frederiksberg i
København er frivillig for
Ældremobiliseringen. Her
hjælper han foreningen
med at kigge på baggrun-
den for de mange selvmord
blandt ældre. 

»Det er især mænd. De
er meget sårbare, når ko-
nen dør. Det første år som
enkemand er virkelig far-
ligt, for de risikerer at iso-
lere sig, og så er de svære
at få fat i.«

Her hviler der en stor op-
gave på de professionelle,
for det er ofte de eneste,
der har kontakt til de isole-
rede ældre, som er i fare
for at tage deres eget liv,
mener Poul Ipsen.

»Gamle, sure mænd skal
også hjælpes, selv om de
bare virker som om, de vil
være i fred. Modsat unge
vil de virkelig dø, når de
prøver at begå selvmord.

Derfor bruger de også bar-
ske metoder som at hænge
sig, drukne eller skyde
sig,« siger han og henviser
til, at 50 procent af de æl-
dre mænd lykkes med selv-
mordet modsat kun fem
procent af de unge piger.

Det er ikke kun, hvis æg-
tefællen dør, at de røde
lamper skal begynde at
blinke, mener han. Mange
mænd har det svært med
at aldres og miste de fysi-
ske evner. Selv både rider
og cykler han, hvilket nær-
mest giver et sus af lykke.

»Hvis jeg mistede evnen
til det, er der ikke meget
tilbage. Men jeg kan jo
mærke på min egen krop,
at jeg bliver ældre. Det, jeg
og de mænd, jeg kender,
frygter mest, er at blive
hjælpeløs. Det er identi-
tetsberøvende.«

»Gamle, sure mænd
skal også hjælpes«

47 procent af de ældre, der
indløser en recept på anti-
depressiv medicin, indløser
ikke recept nummer to.

Recepten giver typisk en må-
neds forbrug, og da medici-
nen er en måneds tid om at
virke, er behandlingen nyt-
tesløs. Det viser en netop of-
fentliggjort undersøgelse fra
Århus Universitet. 

Ifølge Psykiatrifonden kan
det have kedelige konsekven-
ser. 

»Så bliver depressionen
hængende, og af de ældre
opgiver det hele og begår
selvmord,« forklarer for-
mand Jes Gerlach. 

Grundene til at stoppe
med medicinen, før virknin-
gen er trådt i kraft, er meget
individuelle, vurderer far-
maceut i Danmarks Apote-

kerforening Helle Jacobs-
gaard.

»Det kan både skyldes, at
patienten glemmer lægens
budskab, eller at patienten
stopper på grund af bivirk-
ninger,« siger hun. 

Bredere indsats
For at løse problemet skal
der sættes ind på mange om-
råder samtidigt, forklarer
adjunkt Annette Erlangsen,

som står bag undersøgelsen
fra Århus Universitet. 

»Man kan gøre meget for
at forhindre, at personer af-
bryder behandlingen tidligt.
For eksempel sørge for bedre
opfølgning af behandlingen
fra lægen, fortælle om bi-
virkninger, give information
om, hvordan medicinen vir-
ker, og hvornår man kan for-
vente at få det bedre,« siger
Annette Erlangsen.
Af Philip Dam

Depressive ældre dropper behandlingen

4 
HUSK, DET NYTTER
Acceptér, at personen
ikke siger tak. Depres-

sive har svært ved at vise
taknemmelighed. Tænk ik-
ke, at det, du gør, ikke nyt-
ter. 

en ven er depressiv

5
HOLD FAST Tro ikke, at
problemerne er løst,
selv om personen ser

ud til at genvinde styrken.
Det er oftest, når personen
ser ud til at være i bedring,
at personen bliver handle-
kraftig nok til at tage sit eget
liv. 

Kilde: Konsulent i Ældresagen Monica Munch

HØR EN RÆKKE GODE RÅD
TIL, HVORDAN DU KAN
HJÆLPE, HVIS DU HAR

MISTANKE OM 
DEPRESSION HOS EN, 

DU KENDER.

LIVSMOD Poul Ipsens råd nummer ét er at holde sig i gang.
Det gør han selv ved at være frivillig for Ældremobiliserin-
gen, hvor han blandt andet kigger på baggrunden for de
mange selvmord blandt de ældre. Foto: Kristian Djurhuus
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Årligt dør cirka 30 procent flere danskere på grund af selvmord, end der dræbes i trafikken 

Vi bliver ældre og ældre,
men bliver vi også lykkeli-
gere med alderen? Ikke
nødvendigvis, for omtrent
halvdelen af alle selvmord
bliver begået af ældre over
64 år, viser tal fra Sund-
hedsstyrelsen.

Nu slår ny forskning fast, at
mange ældre ikke får den
hjælp, de har brug for, når
lysten til at leve forsvinder.

Otte ud af 10 ældre, der
begår selvmord, har med
stor sandsynlighed slet ingen
behandling fået, konklude-
rer adjunkt Annette Erlangs-
ens forskning.

Kun omkring 20 procent
af de ældre, der begår selv-
mord, er i behandling med
antidepressiv medicin, selv
om vurderingen er, at om-
kring 75 procent af de ældre,
der begår selvmord, er depri-
merede. Andre former for
behandling mod depression
som for eksempel psykotera-
pi er meget lidt udbredt –
specielt blandt ældre. 

Annette Erlangsen er ad-
junkt på Århus Universitet,
og hendes forskning er netop
offentliggjort i det ansete in-
ternationale tidsskrift Jour-
nal of Epidemiology and
Community Health. Sam-
men med amerikanske for-
skere har hun analyseret op-
lysninger om 2.136 danske
selvmord blandt mere end to
millioner danskere, der har
fået udskrevet recepter på
antidepressiv medicin.

Selvmord kunne undgås
Formanden for Psykiatrifon-
den Jes Gerlach mener, at
samfundet svigter. 

»Man undskylder sig med,
at de gamle er gamle, og så
lader man dem sejle deres
egen sø,« siger Jes Gerlach.

Bekymringen over den
mangelfulde behandling
mærkes også hos Ældremo-
biliseringen. 

»Det er et stort problem,
som vi er meget opmærk-
somme på. Det er forfærde-
ligt, at det ser sådan ud,« si-
ger sekretariatschef Gitte Ol-
sen. 

Mange selvmord blandt
ældre kunne formentlig und-
gås med den rette behand-
ling, vurderer forsker Annet-
te Erlangsen.

»Vores undersøgelse slår
fast, at der er en meget stor
gruppe, som ikke er i medi-
cinsk behandling før deres
selvmord. Der har hidtil ikke
været nok fokus på at fore-
bygge selvmord blandt de
ældre,« siger hun.

Problemet vil vokse
Annette Erlangsen vurderer,
at problemet bliver større
fremover.

»Ældregruppen vokser, og
de store generationer er ved
at nå pensionsalderen. Der
vil komme flere ældre med
psykiske og fysiske proble-
mer, der får brug for hjælp.« 

Alle parter mener, at både
pårørende, læger og pleje-
personale skal blive bedre til
at opdage depressioner.

»Det hele er ikke kun læ-
gernes ansvar. De sociale
netværk og de pårørende må
også hjælpe til,« siger sekre-
tariatschef Gitte Olsen i Æl-
dremobiliseringen. 

Men undersøgelser har
ifølge sundhedskonsulent i
Ældresagen Käte Larsen
vist, at plejepersonalet ikke
fanger de ældre depressive
men opfatter dem som ra-
ske, selv om en diagnose kan
fastslå det modsatte.

Skal plejepersonalet blive
bedre, kræver det mere ud-
dannelse og bedre tid, for-
klarer Karen Stæhr, der er
sektorformand for social- og
sundhedssektoren i Fag og
Arbejde (FOA). 

»15.000 ansatte i ældre-
området har ingen uddan-
nelse. De uuddannede har jo
ingen mulighed for at opda-
ge, hvis en ældre sidder med
en depression. Desuden er
der ufatteligt travlt. Der er
ganske enkelt ikke tid til, at
personalet stopper op og ta-
ger sig tid til at tale med den
ældre.«

philip.dam@24timer.dk
jamilla.sophie.alvi@24timer.dk
tea.sletved@24timer.dk

Livstrætte ældre får ikke 
Flere selvmord blandt
ældre kunne undgås,
hvis de fik den rette 
behandling, siger forsker 

TRÆT AF DAGE Ofte opdager hverken pårørende eller sundhedspersonale, at den ældre bliver deprimeret. Undersøgelser viser, at

N I 2005 begik 212 ældre
over 64 år selvmord.

N 400.000 danskere er på
antidepressiv medicin,
130.000 af dem er ældre
over 64 år.

N Antallet af selvmord er
halveret fra 1980 til 2001,
men blandt de 70-årige og
ældre er faldet mindst. 
Kilde: Sundhedsstyrelsen og
Lægemiddelstyrelsen

SELVMORD

1
FYSISK ÅRSAG Vær op-
mærksom på, at en de-
pression også kan have

rod i noget helt fysisk som
eksempelvis mangel på B-12
vitaminer eller fysiske smer-
ter. 
Af Philip Dam

2 
SØG LÆGE Sørg for, at
vedkommende søger
læge, der kan stille en

diagnose og sørge for be-
handling. Det kan du ikke
selv. En måde at få ham eller
hende til læge kan være at
forklare, at det kan skyldes
et fysisk problem. Det psyki-
ske er stadig mere tabube-
lagt. 

3 
SPØRG OG SPØRG
Spørg grundigt ind til,
hvordan han eller hun

har det. Acceptér ikke uden
videre, hvis vedkommende
vil isolere sig eller siger, at
alt er fint. Sig: ’Sådan virker
du ikke på mig’, og lad dig
lede af din bekymring. Pres
på, og vis ægte interesse og
bekymring. Vær bestemt og
kærlig. 

5 gode råd, hvis du har mistanke om, at et familiemedlem eller
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Bestil her: yousee.dk/digitv – 80 80 40 80
TDC Butik – expert – 2tal – Elgiganten – FONA

Nogle har et lidt utydeligt billede af, hvordan man får digitalt tv. Svaret 
er enkelt. Det gør du med en digital boks fra YouSee. Og så skal du se 
din tv-skærm folde sig ud i knivskarp kvalitet og med suveræn lyd. Det 
kræver kun, at du allerede har Kabel-tv fra YouSee. Slår du til nu, sparer 
du 1.000 kr., hvis du samtidig abonnerer på en digital tv-pakke.

Tilbuddet gælder til 15. juni 2008. For at få fuldt udbytte af Digitalt kabel-
tv skal du have en Fuldpakke fra YouSee. Digital boks uden abonnement 
på digital tv-pakke koster 1.699 kr. (normalpris 2.699 kr.).

Få knivskarpe billeder 
med Digitalt kabel-tv HD-boks kun

699,-
 Spar 1.000,-Priseksempel på en HD-boks og Favoritpakke

HD-boks 699 kr.
Årligt kortgebyr 199 kr.
6 måneders abonnement på 4 favoritkanaler (48 kr./md.) 288 kr.
Din pris i 6 mdr. bindingsperiode v/betaling via PBS 1.186 kr.

REDIGERET AF CAMILLA FOLSACH MADSEN

sekunder
penge24

SPROG Et nyt oversæt-
telsesprogram, Google
Oversæt, kan nu over-
sætte til og fra dansk.
Googles oversættelses-
tjeneste gør det muligt
at oversætte hele web-
sider eller tekst til det
sprog, man ønsker.
Man kan også søge på
engelsksprogede hjem-
mesider med danske
søgeord. Desuden kan
man få søgeresultater-
ne på dansk. Man kan
også indsætte engelsk
tekst eller en bestemt
webadresse til en eng-
elsksproget webside og
få en oversættelse. 

Google oversat
til dansk

FORBUD Opfører din
nye fladskærm sig un-
derligt, og du indleve-
rer den til forhandler-
en, ja, så risikerer du -
i stedet for et nyt tv - at
få en regning på 500
kroner og et ubrugeligt
tv retur. Såkaldte un-
dersøgelsesgebyrer
breder sig i elektronik-
branchen, og Forbru-
gerrådet finder dem så
uacceptable, at man nu
vil undersøge behovet
for et egentligt forbud
mod dem. 

Forbrugerrådet
ude efter gebyr

De hårde tider for den ame-
rikanske økonomi giver gla-
de dage og milliarder i kas-
sen hos verdens største de-
tailkæde. 

De alvorlige prisfald på det
amerikanske boligmarked og
en generel afmatning i den
amerikanske økonomi øger
usikkerheden blandt de
amerikanske forbrugere.
Mange frygter at miste job-
bet, og det får flere forbruge-

re til at søge mod discount-
butikkerne med de noget
lavere priser. 

Det kommer verdens stør-
ste detailkæde, Wal-Mart, til
gode, der netop opererer i
lavpris-segmentet. 

Wal-Marts samlede salg
løb i kvartalet op i 454,3
milliarder kroner, hvilket er
en stigning på 10 procent i
forhold til samme periode
sidste år. 

Wal-Mart rider på discountbølge
Der skal stadig langes en
masse fladskærme og flasker
med Barolovin over disken,
inden vi tidligst næste år vil
se en større opbremsning i
væksten, spår Dansk Er-
hverv. 

De seneste år har budt på
forbrugsfest, og selv om øko-
nomerne - mener Danske Er-
hverv - flere gange har for-
søgt at lukke festen, fortsæt-
ter danskerne det høje for-

brug, viser statistikken. Det
skyldes, at danskernes per-
sonlige økonomi stadig er
god, forklarer man. 

Dansk Erhverv forventer
derfor, at forbruget i 2008
nøjes med at falde til 2,5 pro-
cent, hvilket kun er et beske-
dent fald i forhold til 2007,
da væksten lå på 2,7. Er-
hvervsorganisationen vurde-
rer dog, at privatforbruget
vil dæmpes. 

Det høje forbrug fortsætter året ud

Står du og skal bruge tal til
at understøtte dine 
argumenter, så er Dan-
marks Statistik et godt sted
at begynde. Søg på
www.danmarksstatistik.dk
for diverse tal og statistik-
ker.

Dagens link
Tal til alt

Den rekordhøje råoliepris
får prisen på dieselbrænd-
stof op i nyt rekordniveau
på 11,30 kroner pr. liter fra
i dag.

Det er en stigning på 18 øre
literen, der gør diesel dyrere
end benzin. Benzinprisen
stiger kun med 5 øre literen i
dag. 

Seniorøkonom Christian
Hilligsøe Heinig, Sydbank,
har beregnet, at med den nu-
værende rekordhøje benzin-
pris skal en gennemsnitsfa-
milie med et årligt kørselsbe-
hov på 20.000 kilometer be-
tale 1.000 kroner ekstra for
benzinen i år. 

»Trods de generelt rekord-
høje niveauer for benzinpri-
sen, så udgør den i et histo-
risk perspektiv langt fra no-
gen rekordhøj belastning af
danskernes privatøkonomi,«
beroliger han. 

»Det ser man således tyde-
ligt, hvis man renser for en-
ten den generelle prisudvik-
ling eller lønudvikling. Til-
bage i sommeren 1981 skulle
en dansker arbejde cirka 70
procent længere tid for at få
råd til at købe en liter ben-
zin.«

200 dollar for hver tønde
»Olieprisen har nu gentagne
gange sat nye rekorder. Der
har ligefrem været spekula-
tioner fremme om, at olie-
prisen inden for en over-
skuelig fremtid kan ramme
200 dollar pr. tønde. Det vil
sende benzinprisen over 14
kroner pr. liter og betyde en
ekstraregning til benzin på
4.500 kroner til en dansk fa-
milie. Der vil dog stadig væ-
re et stykke vej op til en så
stor belastning af privatøko-
nomien, som danskerne op-
levede i startfirserne,« siger
Christian Hilligsøe Heinig. 

Diesel bliver i dag
dyrere end benzin
18 øres stigning får nu diesel til at
overhale benzin, der stiger med 5 øre

24 penge i 
samarbejde med

$   4,82 €   7,46 £   9,40 SEK   0,80 NOK   0,95

Bilfabrikkerne Renault og
Nissan begiver sig nu ind i
kampen om at lave super-
billige køretøjer til brug i
blandt andet Indien.

Ifølge de seneste rygter har
den fransk-japanske konstel-
lation en ny bil parat – der
blot vil koste 15.000 danske
kroner – i samarbejde med
den indiske bilproducent
Bajaj Auto. 

Målet er at have mindst
400.000 biler klar til salg i
begyndelse af 2011 alene på
det indiske marked. 

Næppe til Europa
Man skal dog næppe forven-
te at se bilerne til salg i EU-
landene, da sikkerhedsstan-
darden forventes at være
langt fra de krav, som de eu-
ropæiske forbrugere og myn-
digheder stiller. Sikkerheds-
kravene er ifølge mange ana-

lytikere gået over gevind hos
embedsmændene i EU-syste-
met. Det faktum samt de sti-
gende priser på benzin og
olie i størsteparten af EU-
landene får mange bilprodu-
center til nu at forvente, at
bilsalget i Europa fremover
vil dykke markant. En ten-
dens, der også bekræftes af
de seneste salgstal for nye
biler i Danmark. 

redaktion@24timer.dk

BILLIG BIL Den indiske bilproducent Tata præsenterede for kort tid siden denne bil, der i hjemland-
et kan købes billigt, men som næppe vil komme til at køre på danske veje. Foto: AP

Helt ny bil til 15.000 kroner
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Af de erhvervsaktive indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande var 93.513 personer uden for arbejdsmarkedet. Kilde: Udlændingeservice

LAYOUT: SACHA VINCENT HANSEN. REDIGERET AF GITTE BANK JENSEN

Min mening

Muhammed
Rafiq 

»Kom ud af
busken, og
søg jobbene«

»Jeg er så glad, når jeg
hører om indvandrere
som Redondo Zokayie.

Han har trodset sprogpro-
blemer og kulturelle barrie-
rer og kæmpet sig fra en
elevplads til en lederstilling.
Desværre er det ikke tilfæl-
digt, at han netop har gjort
karriere i et privat firma. 

Det er stort set umuligt for
nydanskere at få en lederstil-
ling i kommunerne, fordi de
ikke får nogen vejledning
om, hvordan de kvalificerer
sig til jobbene. Samtidig er
den hårde tone fra visse poli-
tikere om tørklæder blandt
offentligt ansatte også med
til, at mange vil holde sig fra
at søge i det offentlige. 

Debatten om tørklæder er
for længst blevet ført i pri-
vate virksomheder, og her er
der ikke nogen problemer i
dag. Men opfattelsen ændrer
sig kun ved, at der kommer
flere indvandrere ind i kom-
munerne, politiet og sygevæ-
senet. 

Kom ud af busken, og søg
jobbene. Så kan andre end
Bilka få glæde af folk
med Redondo Zokayi-
es kompetencer. 

Muhammed Rafiq er integra-
tionsrådgiver. 

i det offentlige

privat virksomhed – selv om han har indvandrerbaggrund. »Heldigvis har mine chefer set på mine kvalifikationer og min arbejdsiver,« siger han. Foto: Kristian Djurhuus

ne chefer set på mine kvalifi-
kationer og min arbejds-
iver,« siger han.

Redondo Zokayie mødes
med beundring af nydanske-
re – især af de helt unge
mennesker med indvandrer-
baggrund.

Stolt forbillede
»De siger ’wauw. Kan det
virkelig passe, at du er
chef?’. Hvis de har fået man-
ge jobafslag, har de svært
ved at tro på, at det er mu-

ligt for indvandrere at få
succes på en stor arbejds-
plads,« forklarer service-
chefen.

Redondo Zokayie er stolt
over at være forbillede for
unge nydanskere.

Selv går han dog først og
fremmest efter personale,
der har kvalifikationerne i
orden, når han ansætter
folk, og så er han ligeglad
med, om de har sort eller
hvid hud. 

Alligevel har han ikke

glemt, hvor vigtigt det er at
give nogen en chance.

»For et stykke tid siden
ansatte jeg en ung pige med
indvandrerbaggrund. Jeg
var meget i tvivl, fordi hun
talte dårligt dansk. Men jeg
besluttede at give hende
chancen, og nu har hun lært
sproget ved at snakke med
sine kolleger og gør et godt
stykke arbejde,« siger Re-
dondo Zokayie.

thomas.krog@24timer.dk

passe, at du er chef?’«

1
De offentlige myndig-
heder skal afspejle be-
folkningen. Politiet,

skolelærere og sagsbehand-
lere har nemmere ved at
kommunikere og arbejde
med problematiske unge
indvandrere, hvis de har
kolleger og chefer, der for-
står deres kultur og proble-
mer.

2
Det er vigtigt med rol-
lemodeller. Nydanske-
re i ledende stillinger

kan motivere andre indvan-
drere til at se, at det kan lyk-
kes at få succes, og samtidig
kan de inspirere dem til at
søge stillinger, som de må-
ske ikke har selvtillid nok til
at tro på, at de kan varetage.

3
Statskassen sparer
penge. Arbejdsløshe-
den blandt ikke-vestli-

ge indvandrere og efterkom-
mere er stadig stor. Ved at
ansætte folk og give dem
chancen for at gøre karriere
kan andre indvandrere blive
inspireret til at tage en ud-
dannelse og komme ud på
arbejdsmarkedet. 

Kilde: Torben Møller-Hansen, for-
mand for Foreningen Nydanskere

gode grunde til at give nydanskere chancen3



Marianne Gram 24timer.dk
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Ved forfalskning af underskrifter er det ofte tydeligt, at det ikke er faldet naturligt at lave underskriften

LAYOUT SACHA VINCENT HANSEN, REDIGERET AF POUL POULSEN

1
Skal vi gøre noget ved
de unges håndskrift?
»Håndskriften har væ-

ret i krise i tyve år. Vi må
spørge de kloge om, hvor-
vidt vi skal begræde det eller
ej, men jeg er i tvivl. Nogle
vil have, at vi genindfører
skrivning, og jeg har et
åbent sind for det syns-
punkt, for jeg er heller ikke
klar til at opgive håndskrif-
ten, men spørgsmålet er,
hvor stor vægt vi skal lægge
på det i skolen.....«

2
Hvordan er din egen
håndskrift?
»I hele min skoletid fik

jeg en dårlig karakter – og
det var i orden. Det gjorde
jeg, fordi jeg aldrig havde
lært at skrive. Jeg skriver
stadig grimt.«

3
Pædagoger foreslår, at
børnene skal lære tifin-
gersystemet i skolen,

fordi det mere er fremtiden
end håndskrift - hvad synes
du?
»Jeg har lært mig selv at
skrive med ti fingre. Det er
meget enkelt. Man får et
ark, der viser, hvor man skal
trykke på tastaturet, og så
øver man sig. Det kan man
gøre selv, og det mener jeg,
at skolen ikke skal spilde tid
på. Der er også nogen, der
skriver fremragende med tre
fingre – og det skal de også
have lov til.«

skarpe 
til Bertel 
Haarder (V)3

Undervisningsminister Bertel
Haarder (V) har selv en forfær-
delig håndskrift.

»Jeg er ikke
klar til at 
opgive hånd-
skriften«

billede i hovedet af, at der
står en postmand med bre-
vet i hånden og sorterer det,
så ved de unge godt, at bre-
vet skal igennem en maski-
ne. Så de gør sig måske lidt
mere umage,« siger projekt-
leder Lars Nilsson fra Post

Danmark.
Hvert år sorterer Post

Danmark omkring en milli-
ard breve, og 360.000 breve
bliver hvert år erklæret for
’døde breve’, fordi adressen
enten ikke kan tydes eller er
ufuldstændig.

med sorteringen
SKAL HÅNDSKRIFTEN

HAVE HJÆLP?
RING 70 24 24 17

HVOR DU FÅR 30 SEKUNDERS
TALETID (GRATIS OPKALD)

Den 47-årige

Ole Bisleth, kommunikati-
ons- og marketingchef

På hans skilt skulle stå:
»Håndskrift er vigtig, for
det er følelse og identitet,«
men selv om han selv fange-
de svipseren, kom han alli-

gevel til at tage det forkerte
papir med til fotografering.

»Jeg skriver 20 minutter
om dagen. Hver dag. Det er
både personlig dagbog og
noter til det, jeg laver onli-
ne. Computer er et resultat-
orienteret redskab, men

håndskriften er en mental
proces, hvor du udvikler dig
selv. På computeren kan jeg
ikke tænke, modsat når jeg
tumler rundt med noter på
papir. Det er min helt per-
sonlige udtryksform.«

»Jeg skriver meget i hånd-
en, også jobansøgninger. Jeg
kan godt lide, at det udtryk-
ker personligheden, compu-
terskrift bliver så teknisk og
intetsigende. En veninde og
jeg skriver faktisk breve til
hinanden, fordi det er mere

hyggeligt. Mange af mine
venner klager over, at de
skriver grimt – de siger, de
ville ønske, de havde min
skrift.«

tea.sletved@24timer.dk

HER ER HÅNDSKRIFTEN RØGET UD:

N Læger skriver i dag recep-
ter på computer.

N På cirka 20 pct. af den
milliard breve, som Post Dan-
mark bærer rundt til postkas-
ser, er adressen skrevet i
hånden.

N I 1999 fik alle gymnasie-

og hf-elever lov til at bruge
computer ved skriftlig eksa-
men. Tidligere var det op til
skolen selv at give tilladelse til
at bruge computer .

N Næstformand i Gymnasie-
skolernes Rektorforening, Bir-
gitte Vedersø oplyser, at kun

et forsvindende lillebitte fåtal
fravælger computer, når de
skal til eksamen.

N Patientjournaler overføres
til elektroniske journaler (EPJ)
i sundhedsvæsenet.

N Kirkebøger er elektroniske.

Foto: Kristian Djurhuus
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Hver dag er der i gennemsnit to danskere, som begår selvmord. Kilde: Dansk Center for Selvmordsforskning

LAYOUT: THOMAS LUND LARSEN. REDIGERET AF DORTHE KANDI

hjælp nok

plejepersonale opfatter de ældre som raske, selv om en diagnose kan fastslå det modsatte. Foto: Magnus Møller /Polfoto 

Når ældre mænd mister
kræfterne, risikerer de
også at miste lysten til
livet.

»Vi kæmper for at få leve-
alderen til at stige, men
det nytter ikke, at den sti-
ger, blot for at de ældre så
begår selvmord.«

64-årige pensionist Poul
Ipsen fra Frederiksberg i
København er frivillig for
Ældremobiliseringen. Her
hjælper han foreningen
med at kigge på baggrun-
den for de mange selvmord
blandt ældre. 

»Det er især mænd. De
er meget sårbare, når ko-
nen dør. Det første år som
enkemand er virkelig far-
ligt, for de risikerer at iso-
lere sig, og så er de svære
at få fat i.«

Her hviler der en stor op-
gave på de professionelle,
for det er ofte de eneste,
der har kontakt til de isole-
rede ældre, som er i fare
for at tage deres eget liv,
mener Poul Ipsen.

»Gamle, sure mænd skal
også hjælpes, selv om de
bare virker som om, de vil
være i fred. Modsat unge
vil de virkelig dø, når de
prøver at begå selvmord.

Derfor bruger de også bar-
ske metoder som at hænge
sig, drukne eller skyde
sig,« siger han og henviser
til, at 50 procent af de æl-
dre mænd lykkes med selv-
mordet modsat kun fem
procent af de unge piger.

Det er ikke kun, hvis æg-
tefællen dør, at de røde
lamper skal begynde at
blinke, mener han. Mange
mænd har det svært med
at aldres og miste de fysi-
ske evner. Selv både rider
og cykler han, hvilket nær-
mest giver et sus af lykke.

»Hvis jeg mistede evnen
til det, er der ikke meget
tilbage. Men jeg kan jo
mærke på min egen krop,
at jeg bliver ældre. Det, jeg
og de mænd, jeg kender,
frygter mest, er at blive
hjælpeløs. Det er identi-
tetsberøvende.«

»Gamle, sure mænd
skal også hjælpes«

47 procent af de ældre, der
indløser en recept på anti-
depressiv medicin, indløser
ikke recept nummer to.

Recepten giver typisk en må-
neds forbrug, og da medici-
nen er en måneds tid om at
virke, er behandlingen nyt-
tesløs. Det viser en netop of-
fentliggjort undersøgelse fra
Århus Universitet. 

Ifølge Psykiatrifonden kan
det have kedelige konsekven-
ser. 

»Så bliver depressionen
hængende, og af de ældre
opgiver det hele og begår
selvmord,« forklarer for-
mand Jes Gerlach. 

Grundene til at stoppe
med medicinen, før virknin-
gen er trådt i kraft, er meget
individuelle, vurderer far-
maceut i Danmarks Apote-

kerforening Helle Jacobs-
gaard.

»Det kan både skyldes, at
patienten glemmer lægens
budskab, eller at patienten
stopper på grund af bivirk-
ninger,« siger hun. 

Bredere indsats
For at løse problemet skal
der sættes ind på mange om-
råder samtidigt, forklarer
adjunkt Annette Erlangsen,

som står bag undersøgelsen
fra Århus Universitet. 

»Man kan gøre meget for
at forhindre, at personer af-
bryder behandlingen tidligt.
For eksempel sørge for bedre
opfølgning af behandlingen
fra lægen, fortælle om bi-
virkninger, give information
om, hvordan medicinen vir-
ker, og hvornår man kan for-
vente at få det bedre,« siger
Annette Erlangsen.
Af Philip Dam

Depressive ældre dropper behandlingen

4 
HUSK, DET NYTTER
Acceptér, at personen
ikke siger tak. Depres-

sive har svært ved at vise
taknemmelighed. Tænk ik-
ke, at det, du gør, ikke nyt-
ter. 

en ven er depressiv

5
HOLD FAST Tro ikke, at
problemerne er løst,
selv om personen ser

ud til at genvinde styrken.
Det er oftest, når personen
ser ud til at være i bedring,
at personen bliver handle-
kraftig nok til at tage sit eget
liv. 

Kilde: Konsulent i Ældresagen Monica Munch

HØR EN RÆKKE GODE RÅD
TIL, HVORDAN DU KAN
HJÆLPE, HVIS DU HAR

MISTANKE OM 
DEPRESSION HOS EN, 

DU KENDER.

LIVSMOD Poul Ipsens råd nummer ét er at holde sig i gang.
Det gør han selv ved at være frivillig for Ældremobiliserin-
gen, hvor han blandt andet kigger på baggrunden for de
mange selvmord blandt de ældre. Foto: Kristian Djurhuus
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Klummen
Ditte Hansen

Vi piger vil bare ha’
det hele, vil vi!

»Jeg har lige set
Christina Agui-
lera i fjernsy-
net. Jeg stod på
løbebåndet i

fitnesscentret, før jeg
skulle på arbejde. Sveden-
de. Kæmpende. Mig mod
appelsinhuden på mine
lår!

Christina Aguilera syn-
ger ’Back to basics’. Og
måske er jeg ekstra udsat,
dér på løbebåndet i mine
våde joggingbukser, men
jeg bemærker, at hun er
en meget tynd pige med
kæmpe bryster. Og så er
det, jeg kommer til at
tænke over, at før i tiden
havde tynde piger små
bryster. 

Det hang ligesom sam-
men. Havde man tynde
lår og flad mave, så havde
man højst sandsynligt og-
så en A-skål. 

Men nutidens MTV-ba-
bes og alle deres danske
lookalikes de er radmagre
med kæmpe kasser.

Det er ikke evolution.
Det er ren silikone! Og på
en måde synes jeg, at det
er en kende grådigt. 

Så lad dog de store pi-
ger ha’ kasserne! Helt ær-
ligt, de skal sgu da også
ha’ noget i plus-bunken.
Store bryster hører med
til store lår og mave. 

Men nej, nej, vi piger
vil have det hele, vil vi.
En størrelse 34 i bukser
og D-skål i bh’en. Og ikke
nok med det. Vi vil også
ha’ kæmpe læber. Så vi
fylder dem op med salt-
vand, restylane, botox og
hvad ved jeg. Lad dog de
sorte ha’ deres læber. Det
ser skide godt ud. Men
lad dem dog ha’ dem for
sig selv. 

Og så vil vi se unge ud
hele livet. Vi vil være 10
år yngre på 10 uger. Top-
trimmede uden en rynke.
Evigt faste i kødet. Med
bryster, der stritter lige
ud i luften.

Men det betyder ikke,

at vi vil leve som de unge:
fattige, på SU og ansat
hos en bager. Nej, vorher-
re bevares, vi vil både ha’
børn, være super karrie-
re-kvinder, bo i lækre
huse og ligne én på 22 år.
Det er jo ikke fair. Så lad
dog de gamle være kloge
og succesfulde på arbejds-
markedet. Og lad de unge
være fattige og umodne,
men top lækre. 

Man kan ikke få det he-
le på en gang!

Hvis man har tre yndi-
ge børn, så er man hel-
dig, men man har også
hængepatter. 

Hvis man arbejder 12
timer i døgnet, så ser
man ikke sine børn. 

Hvis man har flad ma-
ve, er man garanteret sul-
ten.

Hvis man har kæmpe-
store kasser, så er man
buttet!

That’s life. Lev med det!
Men det vil vi ikke. Vi

vil ha det hele. 
Og undskyld mig, det

klæder os ikke. Man kan
ikke både blæse og ha’
mel i munden. Det sviner
af helvede til. Til sidst lig-
ner vi monstre. Helt tyn-
de – med kæmpe patter.
Topstressede over job,
børn og mænd. Evigt
ulykkelige over appelsin-
hud, bumser eller rynker.

Vi er ved at kløjs i alt
det mel. Lad os
spytte det ud.
Og lad os blæ-
se. Back to ba-
sics!

»Det er ikke
evolution. Det er
ren silikone!«

Ditte Hansen er skuespiller.

I 2007 søgte 869 kvinder om tilladelse til at få en abort efter 12. graviditetsuge. 818 fik et ja. Det er det hidtil største antal. Kilde: Abortankenævnet

REDIGERET AF LARS HAUTH

skarpe til
Søren 
Krarup3

Søren Krarup er indfødsrets-
ordfører for Dansk Folkeparti.

Krarup: Måske fordi der endnu ikke er så mange af dem

1
En undersøgelse viser,
at arbejdsgiverne har
det fint med nydanske-

res religion og tøjbeklæd-
ning. Hvorfor er det så vig-
tigt for jer at forbyde tørklæ-
der?
»Det ophæver ikke det
grundlæggende i, at tørklæ-
det er et totalitært symbol
for islamister, der går ind
for undertrykkelse og for at
indføre sharia i det danske
samfund.«

2
Men hvad mener du
om, at arbejdsgiverne
ikke opfatter nydans-

kernes religion, kultur eller
hovedbeklædning som et
problem? 
»Jeg synes, det er positivt,
at virksomhederne ikke op-
lever problemer med
nydanskernes religion. Men
det kan hænge sammen
med, at der endnu ikke er så
mange af dem på arbejds-
pladserne.«

3
Helt ærlig. Er det ikke
problemer, I selv er
med til at skabe, når

arbejdsgiverne ikke selv op-
fatter religiøse problemer
som et problem? 
»Nej, og jeg vil gerne genta-
ge mig selv. Tørklædet er et
religiøst symbol for islami-
ster, og de personer, der bæ-
rer tørklæde, går ind for at
indføre sharialovgivning og
kalifatstaten.«

I knap 20 år har Jean Pe-
tersen fra Malawi passet
ældre mennesker på Kirse-
bærhavens Plejehjem i
Valby.

Hun har boet i Danmark si-
den 1972, og efter en svær
start har hun oplevet, at det i
dag er nemmere at blive ac-
cepteret som indvandrer.
Også for de nydanskere, der
bærer tørklæde og andre re-
ligiøse symboler.

»Det gør ikke så meget,
om folk bærer tørklæde eller
har en synlig tatovering.
Holdningen blandt kolleger
og chefer er, at det er vig-
tigst, at folk kan samarbejde
og passe deres arbejde,« si-
ger Jean Petersen, der er til-
lidsrepræsentant på pleje-

hjemmet, hvor 20 procent af
de ansatte har indvandrer-
baggrund. 

Hendes oplevelser er i
overensstemmelse med en
ny undersøgelse fra integra-
tionsministeriet, der viser, at
kun to procent af lederne i
626 private virksomheder og
ingen af lederne i 419 offent-
lige virksomheder har haft
problemer med ansatte ny-
danskeres religion, påklæd-
ning eller kulturforskelle. 

Holdningsændring
Integrationskonsulent Berit
Toft Fihl hos Dansk Arbejds-
giverforening mener, at der
helt generelt er sket en hold-
ningsændring på de danske
virksomheder. 

»Nu har mange arbejds-
pladser efterhånden haft er-

faring med at have nydan-
skere ansat i flere år, og både
kolleger og ledere kan se, at
det sjældent volder proble-
mer,« siger hun og tilføjer:

»Samtidig har eksempel-
vis mentorordninger på virk-
somheder også været en suc-
ces og været med til at inte-
grere mange med indvan-

drerbaggrund ude på
arbejdspladserne.« 

Berit Toft Fihl mener sam-
tidig, at mange fordomme
og problemer mere er skabt
af medier og politikere end
af folk på arbejdspladserne.

»Den offentlige debat er
overophedet i forhold til de
reelle problemer i virksom-
hederne,« siger hun.

Formanden for Forening-
en Nydanskere, Torben Møl-
ler-Hansen, er enig.

»Som formand i otte år
har jeg vel samarbejdet med
op imod 2.000 virksomhe-
der, og der har vel været en
håndfuld episoder, hvor ny-
danskernes kultur og på-
klædning har skabt proble-
mer,« forklarer han.

thomas.krog@24timer.dk

Ledere er glade for nye
danskere i virksomheder 
Indvandrere giver ikke problemer, mener ledere i ny undersøgelse

PÅ JOB. Jean Petersen har oplevet, at hun i dag lettere accepteres som indvandrer på arbejdsmarkedet. Foto: Kristian Djurhuus

N Analyseinstituttet IFKA
har for Integrationsministeri-
et spurgt 1.045 ledere på
626 private og 419 offentlige
arbejdspladser om erfaringer
med nydanskere. To procent
af de private og ingen af de
offentlige har haft problemer
med nydanskernes kultur el-
ler religion. 

NYDANSKERE PÅ JOB
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Klummen
Ditte Hansen

Vi piger vil bare ha’
det hele, vil vi!

»Jeg har lige set
Christina Agui-
lera i fjernsy-
net. Jeg stod på
løbebåndet i

fitnesscentret, før jeg
skulle på arbejde. Sveden-
de. Kæmpende. Mig mod
appelsinhuden på mine
lår!

Christina Aguilera syn-
ger ’Back to basics’. Og
måske er jeg ekstra udsat,
dér på løbebåndet i mine
våde joggingbukser, men
jeg bemærker, at hun er
en meget tynd pige med
kæmpe bryster. Og så er
det, jeg kommer til at
tænke over, at før i tiden
havde tynde piger små
bryster. 

Det hang ligesom sam-
men. Havde man tynde
lår og flad mave, så havde
man højst sandsynligt og-
så en A-skål. 

Men nutidens MTV-ba-
bes og alle deres danske
lookalikes de er radmagre
med kæmpe kasser.

Det er ikke evolution.
Det er ren silikone! Og på
en måde synes jeg, at det
er en kende grådigt. 

Så lad dog de store pi-
ger ha’ kasserne! Helt ær-
ligt, de skal sgu da også
ha’ noget i plus-bunken.
Store bryster hører med
til store lår og mave. 

Men nej, nej, vi piger
vil have det hele, vil vi.
En størrelse 34 i bukser
og D-skål i bh’en. Og ikke
nok med det. Vi vil også
ha’ kæmpe læber. Så vi
fylder dem op med salt-
vand, restylane, botox og
hvad ved jeg. Lad dog de
sorte ha’ deres læber. Det
ser skide godt ud. Men
lad dem dog ha’ dem for
sig selv. 

Og så vil vi se unge ud
hele livet. Vi vil være 10
år yngre på 10 uger. Top-
trimmede uden en rynke.
Evigt faste i kødet. Med
bryster, der stritter lige
ud i luften.

Men det betyder ikke,

at vi vil leve som de unge:
fattige, på SU og ansat
hos en bager. Nej, vorher-
re bevares, vi vil både ha’
børn, være super karrie-
re-kvinder, bo i lækre
huse og ligne én på 22 år.
Det er jo ikke fair. Så lad
dog de gamle være kloge
og succesfulde på arbejds-
markedet. Og lad de unge
være fattige og umodne,
men top lækre. 

Man kan ikke få det he-
le på en gang!

Hvis man har tre yndi-
ge børn, så er man hel-
dig, men man har også
hængepatter. 

Hvis man arbejder 12
timer i døgnet, så ser
man ikke sine børn. 

Hvis man har flad ma-
ve, er man garanteret sul-
ten.

Hvis man har kæmpe-
store kasser, så er man
buttet!

That’s life. Lev med det!
Men det vil vi ikke. Vi

vil ha det hele. 
Og undskyld mig, det

klæder os ikke. Man kan
ikke både blæse og ha’
mel i munden. Det sviner
af helvede til. Til sidst lig-
ner vi monstre. Helt tyn-
de – med kæmpe patter.
Topstressede over job,
børn og mænd. Evigt
ulykkelige over appelsin-
hud, bumser eller rynker.

Vi er ved at kløjs i alt
det mel. Lad os
spytte det ud.
Og lad os blæ-
se. Back to ba-
sics!

»Det er ikke
evolution. Det er
ren silikone!«

Ditte Hansen er skuespiller.

I 2007 søgte 869 kvinder om tilladelse til at få en abort efter 12. graviditetsuge. 818 fik et ja. Det er det hidtil største antal. Kilde: Abortankenævnet

REDIGERET AF LARS HAUTH

skarpe til
Søren 
Krarup3

Søren Krarup er indfødsrets-
ordfører for Dansk Folkeparti.

Krarup: Måske fordi der endnu ikke er så mange af dem

1
En undersøgelse viser,
at arbejdsgiverne har
det fint med nydanske-

res religion og tøjbeklæd-
ning. Hvorfor er det så vig-
tigt for jer at forbyde tørklæ-
der?
»Det ophæver ikke det
grundlæggende i, at tørklæ-
det er et totalitært symbol
for islamister, der går ind
for undertrykkelse og for at
indføre sharia i det danske
samfund.«

2
Men hvad mener du
om, at arbejdsgiverne
ikke opfatter nydans-

kernes religion, kultur eller
hovedbeklædning som et
problem? 
»Jeg synes, det er positivt,
at virksomhederne ikke op-
lever problemer med
nydanskernes religion. Men
det kan hænge sammen
med, at der endnu ikke er så
mange af dem på arbejds-
pladserne.«

3
Helt ærlig. Er det ikke
problemer, I selv er
med til at skabe, når

arbejdsgiverne ikke selv op-
fatter religiøse problemer
som et problem? 
»Nej, og jeg vil gerne genta-
ge mig selv. Tørklædet er et
religiøst symbol for islami-
ster, og de personer, der bæ-
rer tørklæde, går ind for at
indføre sharialovgivning og
kalifatstaten.«

I knap 20 år har Jean Pe-
tersen fra Malawi passet
ældre mennesker på Kirse-
bærhavens Plejehjem i
Valby.

Hun har boet i Danmark si-
den 1972, og efter en svær
start har hun oplevet, at det i
dag er nemmere at blive ac-
cepteret som indvandrer.
Også for de nydanskere, der
bærer tørklæde og andre re-
ligiøse symboler.

»Det gør ikke så meget,
om folk bærer tørklæde eller
har en synlig tatovering.
Holdningen blandt kolleger
og chefer er, at det er vig-
tigst, at folk kan samarbejde
og passe deres arbejde,« si-
ger Jean Petersen, der er til-
lidsrepræsentant på pleje-

hjemmet, hvor 20 procent af
de ansatte har indvandrer-
baggrund. 

Hendes oplevelser er i
overensstemmelse med en
ny undersøgelse fra integra-
tionsministeriet, der viser, at
kun to procent af lederne i
626 private virksomheder og
ingen af lederne i 419 offent-
lige virksomheder har haft
problemer med ansatte ny-
danskeres religion, påklæd-
ning eller kulturforskelle. 

Holdningsændring
Integrationskonsulent Berit
Toft Fihl hos Dansk Arbejds-
giverforening mener, at der
helt generelt er sket en hold-
ningsændring på de danske
virksomheder. 

»Nu har mange arbejds-
pladser efterhånden haft er-

faring med at have nydan-
skere ansat i flere år, og både
kolleger og ledere kan se, at
det sjældent volder proble-
mer,« siger hun og tilføjer:

»Samtidig har eksempel-
vis mentorordninger på virk-
somheder også været en suc-
ces og været med til at inte-
grere mange med indvan-

drerbaggrund ude på
arbejdspladserne.« 

Berit Toft Fihl mener sam-
tidig, at mange fordomme
og problemer mere er skabt
af medier og politikere end
af folk på arbejdspladserne.

»Den offentlige debat er
overophedet i forhold til de
reelle problemer i virksom-
hederne,« siger hun.

Formanden for Forening-
en Nydanskere, Torben Møl-
ler-Hansen, er enig.

»Som formand i otte år
har jeg vel samarbejdet med
op imod 2.000 virksomhe-
der, og der har vel været en
håndfuld episoder, hvor ny-
danskernes kultur og på-
klædning har skabt proble-
mer,« forklarer han.

thomas.krog@24timer.dk

Ledere er glade for nye
danskere i virksomheder 
Indvandrere giver ikke problemer, mener ledere i ny undersøgelse

PÅ JOB. Jean Petersen har oplevet, at hun i dag lettere accepteres som indvandrer på arbejdsmarkedet. Foto: Kristian Djurhuus

N Analyseinstituttet IFKA
har for Integrationsministeri-
et spurgt 1.045 ledere på
626 private og 419 offentlige
arbejdspladser om erfaringer
med nydanskere. To procent
af de private og ingen af de
offentlige har haft problemer
med nydanskernes kultur el-
ler religion. 

NYDANSKERE PÅ JOB
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Af de erhvervsaktive indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande var 93.513 personer uden for arbejdsmarkedet. Kilde: Udlændingeservice
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Min mening

Muhammed
Rafiq 

»Kom ud af
busken, og
søg jobbene«

»Jeg er så glad, når jeg
hører om indvandrere
som Redondo Zokayie.

Han har trodset sprogpro-
blemer og kulturelle barrie-
rer og kæmpet sig fra en
elevplads til en lederstilling.
Desværre er det ikke tilfæl-
digt, at han netop har gjort
karriere i et privat firma. 

Det er stort set umuligt for
nydanskere at få en lederstil-
ling i kommunerne, fordi de
ikke får nogen vejledning
om, hvordan de kvalificerer
sig til jobbene. Samtidig er
den hårde tone fra visse poli-
tikere om tørklæder blandt
offentligt ansatte også med
til, at mange vil holde sig fra
at søge i det offentlige. 

Debatten om tørklæder er
for længst blevet ført i pri-
vate virksomheder, og her er
der ikke nogen problemer i
dag. Men opfattelsen ændrer
sig kun ved, at der kommer
flere indvandrere ind i kom-
munerne, politiet og sygevæ-
senet. 

Kom ud af busken, og søg
jobbene. Så kan andre end
Bilka få glæde af folk
med Redondo Zokayi-
es kompetencer. 

Muhammed Rafiq er integra-
tionsrådgiver. 

i det offentlige

privat virksomhed – selv om han har indvandrerbaggrund. »Heldigvis har mine chefer set på mine kvalifikationer og min arbejdsiver,« siger han. Foto: Kristian Djurhuus

ne chefer set på mine kvalifi-
kationer og min arbejds-
iver,« siger han.

Redondo Zokayie mødes
med beundring af nydanske-
re – især af de helt unge
mennesker med indvandrer-
baggrund.

Stolt forbillede
»De siger ’wauw. Kan det
virkelig passe, at du er
chef?’. Hvis de har fået man-
ge jobafslag, har de svært
ved at tro på, at det er mu-

ligt for indvandrere at få
succes på en stor arbejds-
plads,« forklarer service-
chefen.

Redondo Zokayie er stolt
over at være forbillede for
unge nydanskere.

Selv går han dog først og
fremmest efter personale,
der har kvalifikationerne i
orden, når han ansætter
folk, og så er han ligeglad
med, om de har sort eller
hvid hud. 

Alligevel har han ikke

glemt, hvor vigtigt det er at
give nogen en chance.

»For et stykke tid siden
ansatte jeg en ung pige med
indvandrerbaggrund. Jeg
var meget i tvivl, fordi hun
talte dårligt dansk. Men jeg
besluttede at give hende
chancen, og nu har hun lært
sproget ved at snakke med
sine kolleger og gør et godt
stykke arbejde,« siger Re-
dondo Zokayie.

thomas.krog@24timer.dk

passe, at du er chef?’«

1
De offentlige myndig-
heder skal afspejle be-
folkningen. Politiet,

skolelærere og sagsbehand-
lere har nemmere ved at
kommunikere og arbejde
med problematiske unge
indvandrere, hvis de har
kolleger og chefer, der for-
står deres kultur og proble-
mer.

2
Det er vigtigt med rol-
lemodeller. Nydanske-
re i ledende stillinger

kan motivere andre indvan-
drere til at se, at det kan lyk-
kes at få succes, og samtidig
kan de inspirere dem til at
søge stillinger, som de må-
ske ikke har selvtillid nok til
at tro på, at de kan varetage.

3
Statskassen sparer
penge. Arbejdsløshe-
den blandt ikke-vestli-

ge indvandrere og efterkom-
mere er stadig stor. Ved at
ansætte folk og give dem
chancen for at gøre karriere
kan andre indvandrere blive
inspireret til at tage en ud-
dannelse og komme ud på
arbejdsmarkedet. 

Kilde: Torben Møller-Hansen, for-
mand for Foreningen Nydanskere

gode grunde til at give nydanskere chancen3
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Bliv medlem i dag - så er 
fordelene lige om hjørnet

GØR SOM 170.000
SNU SHOPPERE!
Bliv medlem af Forbrugerliv.dk – en online fordelsklub med 
rabatter og tilbud på alt fra vinterdæk til sommersalat

216 strande og 75 lystbådehavne er blevet godkendt til Blå Flag i 2008,. Det er 12 strande flere end sidste år 

REDIGERET AF NILLE LANDROCK RASMUSSEN. LAYOUT SACHA VINCENT HANSEN

Klummen
Dorthe Kandi

Lidt god musik...

»... gør alle
mennesker gla-
de. Så en sang-
bog direkte ned
i de danske

folkeskoleelevers skole-
tasker, det er da et hit –
eller hvad?

I går gjaldede det ud i
det danske land, at kon-
servative Charlotte Dyre-
mose foreslår, at der skal
laves en folkeskolesang-
bog, som »skal få landets
skoleelever til at synge sig
til bedre fællesskab og
større viden om dansk
kultur og historie.«

»Et fantastisk initiativ –
som blandt andet kan væ-
re med til at bekæmpe
børns rodløshed,« stemte
kulturminister Brian Mik-
kelsen (K) i.

Ja, jeg så en musical for
mit indre blik, hvor ud-
dannelsesordfører Dyre-
moses sopran bakkes op
af Mikkelsens tenor – og
det kunne være ren skøn-
sang, hvis ikke Socialde-
mokraternes Christine
Antorini brummede
»pjat« og »spild af pen-
ge«. Antorini mener, at
lærerne sagtens kan finde
gode sange uden politi-
kernes vejledning.

Personligt ser jeg gerne,
at børn synger hver dag –
ikke fordi jeg tror, at sang
ligefrem kan bekæmpe
rodløshed eller erstatte
historietimerne, men for-
di det er dejligt, og fag-
folk peger på, at sang let-
ter indlæringen.

Men for en måneds tid

siden viste en undersøgel-
se fra Danmarks Pædago-
giske Universitet og
Folkeskolernes Musik-
lærerforening, at mange
folkeskoler kun har én
musiktime på skemaet
om ugen op til 3. klasse,
selv om Undervisnings-
ministeriet anbefaler to
timer om ugen. De enkel-
te kommuner må nemlig
selv bestemme, hvor me-
get der skal undervises i
de kreative fag. 

Og da de samme politi-
kere, som vil have sang-
bøger i taskerne, også vil
have mere dansk, mere
matematik og flere test,
vælger mange skoler at
skrue op for diktat og
plusstykker og ned for
musikken.

En løsning kunne være
at gøre musikundervis-
ningen obligatorisk, men
det var Dyremose ikke pa-
rat til for en måned siden,
da hun blev spurgt. Så
sangbøgerne skal måske
nok ud til de danske elev-
er, men hun vil ikke sik-
re, at de også kommer op
af taskerne og bliver
brugt.

Er det bare mig, der ik-
ke kan følge melodien?
Hvis politikerne ved, at
musik er godt for både
humør og især indlæring,
er det useriøst
at nøjes med
det nemme for-
slag med en
sangbog.

»Så sangbøger-
ne skal måske
nok ud til de
danske elever,
men Dyremose
vil ikke sikre, 
at de også 
kommer op af
taskerne og 
bliver brugt«

Dorthe Kandi er journalist
og assisterende nyheds-
redaktør på 24timer.

Kulturministeren er klar
med de fornødne penge til
et projekt, der er sat i gang
af de Konservatives ud-
dannelsesordfører, Charlot-
te Dyremose.

Målet er, at eleverne i de små
klasser får deres helt egen
folkeskolesangbog, der kan
følge dem gennem skole-
tiden og bruges både i skolen
og derhjemme. 

Den nye sangbog skal in-
deholde mellem 100 og 200

sange og være så lille, at den
er let at have i skoletasken.
Udvælgelsen af sange skal
ske i et upolitisk udvalg på
samme måde som fra kanon-
debatten. 

»Det er et fantastisk initia-
tiv, for jo flere vi kan få til at

deltage i det fællesskab, det
er at synge, jo bedre. Det kan
blandt andet være med til at
bekæmpe børns rodløshed.
Det lyder måske sort-skole-
agtigt, men det er det slet ik-
ke,« siger kulturminister
Brian Mikkelsen (K).

Folkeskolen får officiel sangbog
Elever skal synge sig til fællesskab og viden om dansk kultur

Du kan tilmelde dig 24timers
læserpanel på 
www.24timer.dk

24.dk læserpanel Hvad synes du om politikernes ide om en officiel sangbog i folkeskolen?

Catharina Ratenburg, 22
år, studerende ved Stats-
kundskab, København
»Jeg synes egentligt, man
skal undgå så mange be-
stemte former, så vi ikke alle
sammen kommer ens ud af
folkeskolen. Danmark er et
frit tænkende land, og jeg
synes ikke, det passer til os,
at regeringen bestemmer,
hvad vi skal kunne lide.«

Anders Cold, 
26 år, assiste-
rende AD’er, 
København
»Ideen om en
folkeskolesang-
bog, synes jeg,
er god, men jeg
mener ikke, det
skal være op til
regeringen at be-
slutte, hvilke

sange der skal i den. Sangene skal ikke
afspejle politiske holdninger.«

Anette 
Hallstrøm, 
44 år, 
studerende,
Lyngby
»Det skal helt
klart være op til
musikalske men-
nesker at beslut-
te, hvilke sange
der skal være i
bøgerne. Det er

ikke noget, vores regering skal bestem-
me.« 

Torben Ulrich 
Sørensen, 57
år, førtids-
pensionist
»Det skal Folke-
tinget overhove-
det ikke blande
sig i – slet ikke
De Konservative.
Det er direkte til-
bage til Den Sor-
te Skole og et

klart tilbageskridt i beslutningsproces-
sen.«

Tania Lägel Pedersen, 25
år, studerende, Aalborg
»Det, synes jeg, helt klart er
noget, folkeskolerne selv
skal bestemme. Regeringens
partier repræsenterer for-
skellige ideologier, og for ek-
sempel er De Konservative
meget kristne. Så synes jeg,
det er bedre, at man lader
det være op til folkeskolerne
selv at bestemme.«
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20 procent af forældrene i børnefamilier er ikke tilfredse med balancen mellem familie- og arbejdsliv. Kilde: SFI, 2006
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Min mening

Ole Flemming
Pedersen

»Der er 
rigtig meget 
floskelsprog«

»Forældrenes kontakt
til deres børn har ikke
ændret sig meget, si-

den jeg lavede kampagnen,
men jeg bliver trofast ved.
Når jeg er ude og holde fore-
drag, har jeg kun ét i hove-
det – at de folk skal gå hjem
og flå deres unger ud af sen-
gen og sætte sig og få en god
snak.

Jeg sidder med forældre-
ne, og jeg skal love for, at de
holder af børnene. Men det
er som om, at det at forære
dem ting og give dem lov til
noget er blevet stedfortræder
for en tæt og god snak. 

Når man kommer hjem og
farer forbi børnenes værelse
og råber ind: ’Hvordan er det
gået i skolen i dag?’ hvad skal
man så svare til sådan et
åndssvagt spørgsmål? Man
siger ’godt’, og så siger far
’det var godt’, og så har han
ligesom fået snakket dagen
igennem. Der er rigtig meget
floskelsprog, som egentlig
ikke indebærer forfærdelig
meget. I første omgang
handler det om at lære at væ-
re rolig derhjemme. Så bli-
ver man brugt – og mis-
brugt, bevar mig vel. Men
man skal være åben og parat
til at lægge, hvad man har i
hænderne, ikke altid, men
når man kan høre, at den er
ved at være oppe over.
Kropssproget er også vigtigt
for nærværet. En gang teg-
ning på ryggen, hvor man
nusser dem lidt eller lige et
kys, når de sidder og ser
fjernsyn. Det er en hel masse
bitte små tegn i hverdagen,
som vi bare skal blive
bedre til. Og som
egentlig ikke tager så
voldsom meget tid. 
Af Mette Hovmand

Ole Flemming Pedersen stod i
1980 bag kampagnen ’Har
du talt med dit barn i dag?’
Han holder stadig foredrag
for at råbe forældre og profes-
sionelle op om børns behov
for kontakt. 

eller bare sagt hej?

måtte finde sig i det samme.
Jeg kan tydeligt mærke for-
skel, især hos Asbjørn. Han
er meget mere glad, og vi la-
ver mange flere ting sam-
men.

før og efter, hun kvittede fuldtidsjobbet: »Alle de konflikter, vi havde, forsvandt, og hans higen efter mig er ikke så stor mere, for nu er jeg der.« Foto: Kristian Djurhuus

og ’nånå’«

TAL SAMMEN Ole Flemming
Pedersen er i tidens løb kom-
met af med over en million kli-
stermærker med den lille fyr i
rødt tøj.
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Niels-Jørgen
Østerby, 43
år, lærer, Es-
bjerg: Ét
barn, på 9 år

Ja, jeg har snakket med
min datter om, hvad hun har
oplevet i skolen og i børne-
klubben. Og da mine kone er
sat til at føde i dag, har det
også været et stort samtale-
emne. Vi snakker mest lige
efter skole og før sengetid.

Dorthe Kjer-
ulf-Thoma-
sen, 37 år,
områdechef,
Vanløse: 2

børn, på 8 og 12 år.
Ja. Vi har lavet lektier, og

talt om, om det har været
en god dag. Og så har vi dis-
kuteret sommerferieplaner.
Desuden følges jeg til skole
med den yngste, så har vi li-
ge et kvarter sammen der. 

Niels Chri-
stian Aa-
gaard, før-
tidspensio-
nist, 47 år:

2 børn, på 13 og 19 år.
Det gør jeg hver dag. Den

store har fuldtidsjob, så det
bliver ikke til så meget. Min
13-årige taler jeg med mor-
gen og aften. Han blev kon-
firmeret i søndags, så der er
en del at snakke om.

SE ASBJØRN OG RIKKE
MARIE HAXEN
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