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VEJRET Nogen sol, men
byger og måske torden.
15-20 grader. Svag til jævn
vind omkring sydvest.
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danmark

Fodboldspillere spiser
store mængder gigtpiller

Ny park på Nørrebro
med plads til hele verden

Toptrænede fodboldspillere bruger gigtmedicin
for at klare sig igennem verdensmesterskaber. Ved
VM i Tyskland i 2006 tog 54 procent af spillerne
gigtpiller en eller ﬂere gange under turneringen.
Gigtpiller kan forværre skader og forøger risikoen
for blodpropper, men bruges alligevel i stor stil ved
VM-slutrunder, også til spillere under 17 år. Læger
kalder forbruget af gigtmedicin
1 Side 14 uacceptabelt og uhyggeligt.

Når den ny park Superkilen mellem Nørrebrogade
og Tagensvej står klar om to år, vil den være fyldt
med ting fra hele verden: skraldespande fra London, palmer fra Kina, brønddæksler fra Paris og
udendørs ﬁtness fra Tyrkiet. Alt skal have sin egen
historie og afspejle, at der bor 57 forskellige nationaliteter omkring parken. Her skal de ﬂeste kunne
ﬁnde noget fra den del af verden,
2 Forsiden som de oprindelig stammer fra.

Regeringen fastholder DF: Privathospitalerne
har fået overbetaling
danskernes ret til at
Dansk Folkeparti melder nu klart ud om det store
ryge, drikke og spise sig
slagsmål på sundhedsområdet. Sundhedsordfører
Liselott Blixt siger, at privathospitalerne er blevet
syge på et mere eller
overbetalt siden 2002. Det er sket for at opbygge
det private marked, der har været til glæde for patimindre oplyst grundlag
enterne. Oppositionen glæder sig over, at erkendelPeter Clemmensen, overlæge, dr.med.

sen breder sig på Christiansborg, hvor sundhedsministeren ellers har afvist, at pri1 Side 7 vathospitaler er blevet overbetalt.
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Skoleelever
mobbes af
deres lærere

politiken mener

Besked
til Israel
Obama står fast på krav
om palæstinensisk stat

I

sraels regeringsleder, Benjamin
Netanyahu, forsøgte mandag at
få USA’s nye præsident med på,
at Iran udgør et vældigt sikkerhedsmæssigt problem – og at taklingen
af Iran skal have forrang for en løsning på den palæstinensisk-israelske konﬂikt.
Barack Obama var enig i det første, men heldigvis ikke i det sidste.
Tværtimod: Obama skar ud i pap for
Israels leder, at USA ønsker en såkaldt tostatsløsning – dvs. at Israel
opgiver de besatte områder til fordel for oprettelsen af en palæstinensisk stat. Og at USA vil se fremskridt.
Netanyahu kviede sig ved at tage
ordene ’en palæstinensisk stat’ i sin
mund, men kan ikke være i tvivl om
beskeden.

Mindst to til tre elever i hver klasse har været udsat
for lærermobning inden for det sidste halve år,
viser ny undersøgelse. Læreres mobning fratager
eleverne selvtilliden og lysten til at gå i skole.
GITTE SVANHOLM

J

amen, når man har frikvarter, kommer han bare hen og siger alt muligt
med, at man ikke bliver til noget – og
en masse andet«.
Sådan fortæller en elev fra 7. klasse om
sin lærer. Og eleven er langtfra alene om
at have et dårligt forhold til sin lærer. For
nogle – især drengene – er det at blive ydmyget, hånet eller gjort til grin, forfulgt
eller truet af lærerne en del af hverdagen.
Over 10 procent af eleverne i 7. klasse
har inden for det sidste halve år oplevet at
blive mobbet af deres lærer – altså den
voksne, der har ansvaret for dem i skoletiden.
Mobningen foregår oftest i undervisningen og sommetider i frikvarteret eller
mere indirekte ved, at læreren griner
med, når eleverne mobber hinanden.
Det fremgår af en undersøgelse, ’Relationer mellem lærere og elever’, som det
statslige Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) har foretaget i samarbejde
med Børnerådet.
620 elever på omkring 13 år har deltaget i undersøgelsen, der bliver offentliggjort i dag. Eleverne går alle i 7. klasse på
55 forskellige skoler fordelt over hele landet. Og de ﬂeste af dem er yderst varsomme med at betegne lærernes adfærd som
mobning. Selv om det faktisk er det, der
foregår.
»Eleverne tænker generelt på mobning
som noget, der foregår mellem kammeraterne. De forventer ikke mobning fra
lærerne, fordi de er voksne og autoriteten«, siger Ole Juhl, centerleder på DCUM.
Ole Juhl betegner det som fatalt, når
det er de voksne, der udnytter det asymmetriske magtforhold og mobber børn:
»Eleverne har rigtig svært ved at sige fra
over for mobningen. De er naturligvis
bange for at tage konfrontationen med
læreren«, siger han.

Elever får det dårligt indeni
Relationen til lærerne er afgørende for
elevernes faglighed og hvordan de trives
socialt. Tidligere undersøgelser har slået
fast, at en lærer, som er støttende og tolerant over for elevens egne initiativer, øger
elevens indlæring, ikke blot i skolefagene,
men også når det gælder elevens selvtillid, selvstændighed og motivation.
Konsekvenser af dårlige relationer mellem lærer og elev, er ifølge eleverne selv, at

de får det »dårligt indeni«, føler sig mindre værd og mister lysten til at gå i skole.
Professor Dorte Marie Søndergaard, der
forsker i mobning ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (DPU), fortæller, at der er eksempler på, at børn, der har
gået i klasser med et højt utryghedsniveau, forbedrer deres faglige standpunkter ved et skoleskift.
At de begynder i en anden og tryg klasse, kan betyde, at de bevæger sig markant
op ad den faglige rangstige.
»Et højt socialt angstniveau gør det vanskeligt for eleverne at lære noget. Hvis ungerne er nervøse for, hvad der skal ske i
næste frikvarter, og har deres energi rettet mod deres sociale overlevelse, så får de
svært ved at koncentrere sig om det faglige indhold«, siger Dorte Søndergaard.
Hvis læreren bruger hån og ydmygelser, vil det have en negativt afsmittende
effekt på, hvordan klassen opfører sig
over for hinanden.
Lidt under halvdelen af de elever, der
føler sig mobbet af
Eleverne har
læreren, fortæller
det til deres forælrigtig svært
dre. Hver syvende
ved at sige
elev tager konsefra over for
kvensen og går til
mobningen. De skoleinspektøren.
er naturligvis
Hver tredje barn
bange for
taler ikke med nogen om lærermobat tage konningen.
frontationen
»De er en meget
med læreren
udsat gruppe. De
Ole Juhl,
bidrager selv til
centerleder
den sociale udstødelse, der er i gang,
når de ikke taler med nogen om, hvad der
foregår. Det er en selvforstærkende negativ effekt. De elever, der bliver mobbet af
læreren, er også dem, der bliver mobbet
af kammeraterne«, siger Ole Juhl.
10 procent af eleverne giver altså selv
udtryk for, at de bliver mobbet.
Men når DCUM og Børnerådet spørger
eleverne om, hvor tit de oplever, at klassekammeraterne bliver mobbet af læreren,
så stiger antallet til 20 procent.
gitte.svanholm@pol.dk

Lærermobning frem i lyset
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NETANYAHU forsøgte også at undgå
et amerikansk krav om stop for israelske bosættelser i de besatte områder. Men lykkeligvis var Obama også
på dette felt klar i mælet. Den amerikanske præsident siger nej til bosættelserne og kræver, at Israel skal
indfri allerede gamle løfter om
straks at opløse de yderligt beliggende ’forposter’ til bosættelser.
I virkeligheden skal Netanyahu
være glad for, at han ikke ﬁk en højlydt røffel for i årevis at løbe om
hjørner med USA. Adskillige israelske ledere har lovet at stoppe bosættelserne, men har alligevel ﬂyttet
ﬂere og ﬂere israelere ud i de besatte palæstinensiske områder.

Tegning:
Philip Ytournel

Vi spejler os i Webergrillen
Danskernes forbrug af den
populære kuglegrill er så
enormt, at Webers ejer er
kommet for at studere os.
ESBEN KJÆR

T

ræt af curlinglandsholdet? Her er
endnu en komplet ukendt sportsgren, Danmark dominerer: Det
danske grilllandshold er netop blevet
nummer 3 i grillverdensmesterskaberne i
Memphis, USA. Og det er ikke noget tilfælde: Danskerne er et af verdens mest gril-

lende folkefærd, viser en ny undersøgelse. 63 procent af de små hjem ejer en havegrill, og det er lige så mange som
amerikanerne. 99 procent af os vil hellere
grille ude end lave mad inde i køkkenet,
hvilket gør vores udlængsel langt større
end noget andet lands. 15 procent af os
har endda grillet på en hellig juleaften.
Mens de dyre Webermærkevaregriller
har erobret cirka 40 procent af markedet
for kvalitetsgriller i USA, sidder samme
producent på over 60 procent af markedet for alle grilltyper i Danmark. Det er
dramatisk højere end på noget andet
marked, og vi køber også alt tilbehøret.

Den loyale fanskare ﬁk i går familievirksomhedens ejer, Jim Stephen, til at ﬂyve
til Danmark for at studere grillfolket:
»Det mest bemærkelsesværdige ved
danskerne er, hvor hurtigt de er gået fra,
at det at grille er en begivenhed, til, at det
er en hverdagsting«.
Men vores griller har også en mørkere
side, siger en specialist i parcelhuskultur,
der ser Webergrillen som selve symbolet
på det liv, vi kun lever i vores fantasi.
esben.kjaer@pol.dk

En nation af Webergrillere
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$ET STLIGE 53!
9 dages rundrejse med
dansk rejseleder

Vinen kan kun købes
online. Prisen er
inklusiv levering.

Tag med på rundrejse i det østlige USA, hvor vi bl.a. skal opleve
New York og Washington, to store

Pluspris 699 kr.
Alm. pris 868 kr.

Program for rundrejsen
Dag 1

Afr. Kbh./ankomst New York

Dag 2-3 Oplevelser i New York

metropoler. Vi besøger også Amishfolket, der lever som i 1800-tallet.
Turen går videre til Canada, hvor vi skal
opleve en af Amerikas mest fascinerende naturattraktioner, Niagara Falls.
Pris pr. pers. fra kr.

ISRAELERNE ved nu – hvis de har været i tvivl – hvad USA forventer af
dem. Og Israel har ikke råd til en alvorlig krise i sit forhold til USA, slet
ikke i tilfælde af en konﬂikt med
Iran.
Flere arabiske regeringer deler
den israelske frygt for Iran, men vil
utvivlsomt være mere tilbøjelige til
at samarbejde med israelerne om
denne udfordring, hvis Israel viser
konkret vilje til at opgive Vestbredden, opgive bosættelser og give
plads for en palæstinensisk stat
med hovedstad i Østjerusalem.
Obama vil præsentere sit samlede
syn på Mellemøsten i en tale i den
egyptiske hovedstad, Kairo, 4. juni.
Det giver Israel to en halv uge til at
besinde sig på virkeligheden. USA
vil selv søge en dialog med Iran om
at undgå en iransk atomoprustning. Men supermagten vil under
alle omstændigheder have en palæstinensisk stat, både for at give palæstinenserne tillid til fred, for at
bringe Israel ud af dets ødelæggende rolle som besætter og for at bane
vej for arabisk-israelsk forsoning.
Det lyder opmuntrende. aj

14.990

Dag 4

New York – Niagara Falls

Dag 5

Oplevelser ved Niagara Falls

Dag 6

Niagara Falls – Lancaster

Dag 7

Lancaster – Washington D.C.

Dag 8

Washington D.C. og hjemrejse

Dag 9

Ankomst København

Afrejse 6. september og 4. oktober 09.

Køb den på politiken.dk/plus.
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Læs mere om rundrejsen i USA på www.fdm-travel.dk/easterntriangle
eller ring på tlf. 70 28 12 09. Du kan læse mere om vores
rundrejser med dansk rejseleder på www.fdm-travel.dk/kalender
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