
Hvilket ord passer bedst?
Drengene er nogle pilfingre. De kan
simpelthen ikke (lad / lader / lade /
lod) være med at samle hugormen
op og lege med (ham / den / det /
dem). Fem ud af seks drenge og
mænd bliver bidt i hånden, (så / for /
mens / da) piger bliver bidt i anklen,
når de er ude at gå tur eller (leger / 
legede / legende / leges) i lyngen og
sandet.
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Brede forlig, ikke taktiske
spil, er vejen frem

Regeringen har valgt at opsige
det velfærdsforlig, som var
dens måske vigtigste bidrag

til forsøget på at fremtidssikre vel-
færdssamfundet. Forligets enkelte
elementer er der delte meninger
om. Især efterlønnen. 

Men det er fundamentalt, at så-
danne grundlæggende forlig har
bred politisk forankring, så borger-
ne ved, hvad de kan regne med, når
det gælder pension og tilbagetræk-
ning. Over en bred kam har politi-
kere og økonomer, herunder rege-
ringens, hyldet brede forlig som af-
gørende for stabiliteten og vel-
færdssamfundets konkurrence-
kraft. 

Statsministeren har valgt at opsi-
ge forliget af taktiske årsager. I prak-
sis er det ikke muligt at indgå et nyt
bredt forlig på denne sige af et valg,
og opsigelsen er et forsøge at drive
en kile ind mellem de radikale og S-
SF. Når det ikke på forhånd er ude-
lukket, er det, fordi S-SF har åbnet en
farlig flanke ved ikke at have inddra-
get de radikale tidligt nok og tæt i
udformningen af rød bloks økono-
miske reformpolitik. Det må der
snarest muligt rettes op på.

DET ER noget af en bedrift, at det er
lykkedes at manøvrere de radikale
tilbage i fokus. Men lykkes det for
statsministeren at binde de radikale
ind i en politisk aftale om – efter et
valg – at gennemføre den efterløns-
reform, de radikale længe har øn-
sket, har han vundet det taktiske
spil. Det vil lægge gift for dannelsen
af en S-SF-regering med radikal del-
tagelse efter valget. 

Og valgkampen kommer til at
handle om, hvordan oppositionen
vil forklare vælgerne det uforklarli-
ge: at de radikale efter valget vil pe-
ge på Helle Thorning-Schmidt som
statsminister, men har forpligtet sig
på at føre – en væsentlig del af – den
økonomiske politik med VKO. 

Derfor vil statsministeren gøre sit
alleryderste for at isolere en politisk
aftale med de radikale til kun at
handle om efterlønnen, mens alle
de andre elementer – skat, vækst og
udlændinge – holdes i andet regi. 

MARGRETHE Vestager går her en
vanskelig balancegang: På den ene
side bliver hun nødt til at gøre det
helt klart for S og SF, at de radikale
har et alternativ, og at en ansvarlig
reformpolitik er en forudsætning
for at gå med i en regering. 

På den anden kan hun umuligt
holde til at indgå en formel politisk
aftale med V og K om efterlønnen
og efter et valg alligevel gå i rege-
ring med S og SF. 

Hun skal kort sagt mestre kun-
sten at flirte uden at kysse. bl

Ikke kysse
politiken mener

VEJRET. Tørt med nogen
eller en del sol. Let til frisk
vind fra vest. 10-15 grader. 
I nat klart og 2-7 grader.

Mere end hver sjette dreng og pige har prøvet at
farve hår, før de fylder 12 år. Og hver fjerde teenager
har lagt krop til en sort hennatatovering – en mid-
lertidig kropstegning med et giftigt farvestof. For 9
procent af dem skete det første gang, da de var un-
der 6 år, viser frisk undersøgelse. Miljøministeren
vil lære de 13-16-årige og deres forældre at skære

ned på storforbruget af parfume
og andre allergene stoffer.1

Børn storforbrugere af
giftig parfume og henna 

danmark
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Amnesty International har afsløret et gigantisk sy-
stem af lejre for politiske fanger, der i stor stil tortu-
reres og henrettes. I en ny rapport bliver forholde-
ne betegnet som de værste i Amnestys historie.
Amnesty har blandt andet viden om mange tilfæl-
de, hvor fanger må spise rotter, orme eller grave
kornkerner ud af dyrs ekskrementer for at overle-

ve. 200.000 politiske fanger me-
nes at arbejde som slaver i lejrene.1

Fanger må spise rotter i
nordkoreanske slavelejre

internationalt 
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De rødhårede vil have deres eget sprog, deres eget
fædreland og egen hær. I sin debutfilm skildrer
den omstridte franske musikvideoinstruktør Ro-
main Gavras de rødhårede som en udstødt minori-
tet, der går amok i hævntørst i de normales verden.
Filmen starter med at ville og kunne en masse,
men ender med at skeje ud i det absurde, skriver

Politikens anmelder, der nøjes
med at give filmen tre hjerter.3

De rødhårede går amok 
i de ’normales’ verden

film
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Unge ledige skal lære at læse igen

J eg ved godt selv, at jeg ikke er så god
til at læse, men det er ikke, fordi jeg ik-
ke vil. Det kommer bare ikke op i ho-
vedet, når jeg læser«, siger Fatma,

som har 9. klasses afgangsprøve og en af-
brudt sosu-uddannelse bag sig. 

Nu er hun ledig og er mødt op på Job-
center Skelbækgade til en test, der skal af-
dække, om et kursus i bedre læsning kan
hjælpe hende til at kunne gennemføre en
uddannelse. 

Alle unge på 18 og 19 år, der melder sig
ledige i Københavns Kommune, bliver nu
testet i læsning. Og resultaterne har ry-
stet jobcentrets konsulent Anne Geert-
sen.

»44 procent har så dårlige læseevner, at
de ikke vil kunne gennemføre en er-
hvervsuddannelse uden vanskeligheder.
Dertil kommer 8 procent ordblinde«, si-
ger hun.

I det forløbne år er næsten 1.000 unge
blevet læsetestet. Ofte er de unge ikke selv
klar over, at de har svært ved at læse og
især ved at opfatte og huske, hvad de har
læst, siger Grete Hedegaard fra Køben-
havns Voksenuddannelsescenter, KVUC.

»Rigtig mange har været i gang på en
erhvervsskole, men er droppet ud. Ad-
spurgt svarer de ofte, at ’det ikke lige var
mig’. Men når vi så fortsætter med at
snakke læsning, fortæller de ofte, at de dø-
jer med at huske, hvad de læser. De får ik-
ke rigtig fat i teksten. Og så er der jo bingo,

når jeg kan fortælle, at der er råd for det
problem«, siger hun. Undervisningsmini-
ster Troels Lund Poulsen (V) er bekymret
over, hvor mange unge der læser dårligt.

»Jeg synes, det er et meget trist tal. Det
beviser desværre også, at der skal sættes
meget mere markant ind for at styrke læ-
sefærdighederne i folkeskolen. Men det
er også et signal til Københavns Kommu-
ne om, at der skal sættes særligt ind på de
københavnske folkeskoler«, siger han.

Behov for screening i 8. klasse
Også andre jobcentre i landet tester un-
ges læsefærdigheder, hvis de har en mis-
tanke om, at de har problemer, siger di-
rektør i Beskæftigelsesregion Hovedsta-
den & Sjælland Jan Hendeliowitz.

»Der er stigende opmærksomhed om-
kring det, og at vi må gøre alt, hvad der er
muligt for at afdække, hvilke barrierer
man har som ung for at komme videre.
Hvis det er nødvendigt, at man tester og
hjælper de unge med læse-stave-kurser, så

de kan klare sig i forhold til de krav, der er,
så gør vi det«, siger han.

Socialdemokraternes uddannelsesord-
fører, Christine Antorini, mener, at ind-
satsen bør komme langt tidligere.

»Det er godt, at de får det testet og tager
fat i det, men det er jo alt, alt for sent. Vi
mener, man bør gå ind allerede i 8. klasse
og lave en screening, så man har 8.-9. klas-
se til at arbejde med det«, siger hun. 

Det synes undervisningsminister Tro-
els Lund Poulsen lyder som en god idé.

»Det er et godt og fremkommeligt for-
slag, som jeg gerne vil diskutere med
Christine Antorini«, siger han.

På Jobcenter Skelbækgade siger Anne
Geertsen, at de fleste unge tager godt
imod tilbuddet om ekstra kurser. 

»Alle er jo klar over, at det er et handi-
kap. Det er et problem, og det kan være
skamfuldt ikke at kunne læse og skrive.
Derfor prøver vi at indgå i en respektfuld
dialog med de unge. Men formelt set lig-
ger ansvaret jo hos folkeskolen«, siger
hun.
dorrit.saietz@pol.dk

Kan du stave til sagsbearbejdning?
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FRAUKE GIEBNER OG DORRIT SAIETZ

Over halvdelen af de 18-19-årige, der søger kontant-
hjælp i København, læser for dårligt til at klare en
uddannelse. Turbokurser skal give dem ny chance.

uddrag fra læsetest
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Som formand for bl.a.
Skolerådet er Jørgen
Søndergaard blevet 
landets uofficielle 
undervisningsminister 
Jacob Fuglsang, 
uddannelsesredaktør

Udskriv øjeblikkeligt en konkurrence om Rådhuspladsen 

R ådhuspladsen skal udstyres med
tre vindøjede siddetrapper. Som
kamæleonens øjne skal de vrides i

hver sin retning, og dermed vil man ska-
be et nyt monstrum, hvor busterminalen

tidligere stod. De tre trapper skal fungere
som siddetribuner, når der er store begi-
venheder på pladsen, og ellers bare træk-
ke dagslys i forskellige vinkler ned til den
underjordiske metrostation.

I Metroselskabets forslag er de øvrige
stationsforpladser i Indre By bevidst de-
signet mindre synligt, men på Rådhus-
pladsen, lader man metroen gå spektaku-
lært i vejret og markere sig landskabeligt
med en gruppe træer på en bakke.

Hidtil har Rådhuspladsen kun funge-
ret, når den var stuvende fuld af demon-
stranter, koncertgængere eller glade
sportstilhængere, men på dage uden ar-
rangementer står den ulykkeligt tilovers
som en tom fodboldarena. Denne følelse
vil kun forværres, hvis Metroselskabets
tribuner bliver en realitet.

Rådhuspladsen er for vigtig en plads i
byen at overlade til metroselskabelig
middelmådighed. 

Der bør udskrives en arkitektkonkur-
rence, som kan belyse mulighederne for
at skabe et helhedsgreb om pladsen som
en agora, og hvor stationens nødvendige
elementer kan indgå på mere menings-
fuld vis. 

Danmark har fremragende landskabs-
arkitekter, der tegner centrale pladser i
storbyer fra USA til Australien. Lad dem og
vores mange andre talenter få mulighe-
den for at konkurrere om at skabe en Råd-

husplads, der er skøn, original og velfun-
gerende ved store forsamlinger – og på en
regnvejrsdag i februar.
karsten.ifversen@pol.dk

De næsten usynlige metrostationer
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KARSTEN R.S. IFVERSEN
ARKITEKTURREDAKTØR

Metroselskabet har ikke
greb om den centrale plads.

Politikens arkitekturredaktør anmelder Metroselskabets nye plan for Rådhuspladsens udseende

LAPPER. Stationsområdet vil få 
en selvstændig belægning.
Illustration: Metroselskabet

Mælkebøtter

Restaurant BØF & OST
Gråbrødretorv 13

1154 København K
Tlf. 33 11 99 11

I det tidlige forår er de friske
spirer fra mælkebøtter frem-
me på solrige steder.
Vi køber gerne nænsomt
plukkede, friske bladspirer til
vore salater.
Kun fra skovkanter eller enge,
hvor spirerne alene har fået
sol, regnvand og jord som
næring.
Henvendselse til køkkenche-
fen tlf. 33 11 01 09.

VÅRMUSSERON

Vårmusseron findes nu i  
græsplæner og enge, senere i 
krat og skov.
Hvis De finder flere, end De 
selv kan spise, aftager vi dem 
gerne.

(Cylocybe gambosa)

BØF & OST
Gråbrødretorv 13 - Tlf. 33 11 99 11

SKOVMÆRKE
I løvskove og krat blomstrer den 
duftende skovmærke.
Vi aftager gerne fine skud,     
nænsomt nippet og lagt i kurv.

Ring til køkkenchefen på 
tlf. 33 11 01 09

(Asperula odorala)
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STORT BOURGOGNE-TEMA
FORÅRSMAD

GRIS PÅ GAFLEN

Nyt gastro på gaden nu! d e s i g n  c h a r l o t t e  ly n g g a a r d
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