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Skudsåret er i kritisk tilstand

»Vi har at gøre med et
alvorligt problem, og vi
skal gøre mere for at hjælpe
de unge, der bliver udsat
for mobning og vold. Vi
ønsker at styrke indsatsen
for at hjælpe unge, der
bliver udsat for mobning på
nettet. Det kan eksempelvis
være en hotline, hvor
man kan få hjælp og rådgivning og en hjemmeside målrettet mobbeofre,«
siger Socialdemokraternes
it-ordfører, Yildiz Akdogan.

Efterforskning: Den mand,
der blev skudt ned i Christiania natten til tirsdag, er
fortsat i kritisk tilstand, oplyser politiet. Den lokale
41-årige blev ramt af tre
skud, da han var ude at gå
tur. En mand trådte frem
fra noget buskads og affyrede i hvert fald fem skud
mod den 41-årige. »Vi vil

Skud mod israeler koster fængsel
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Mange danskere brænder
inde med en masse gode
ideer, som kunne gøre vores fælles verden til et bedre sted at være – uden at de
får gjort noget ved ideerne.
Årsagerne kan være alt lige
fra manglende tid, viden
og nogle at løfte opgaven
sammen med.
Det mener i hvert fald de
to bloggere Nadja Pass og
Andreas Lloyd, som har i
sinde at gøre noget ved idétabet.
De har lanceret hjemmesiden borgerlyst.dk, der
skal fungere som en inspirationsside med masser af
ideer og opskrifter på,
hvordan man fører store
som små projekter ud i
livet. Fællestrækket er, at
projekterne skal gavne fællesskabet, samfundet og
det demokrati, som mange
af os efterhånden tager for
givet.
»Det handler om at tage
fat i nogle af de ideer, som
vi alle får indimellem, når
vi sidder og snakker med
vennerne over en flaske
rødvin,« siger Nadja Pass.
Hun og Andreas Lloyd
ønsker at udvikle den velkendte borgerpligt, som
primært handler om at
afgive sin stemme ved folkeafstemninger, til også at
inspirere til noget mere
borgerlyst.

Plads til forbedringer

snakke om, når jeg ikke er
involveret i mobningen.«
Casper: »Jeg har fået at vide
af dem, at man ikke kan
bruge visse udtryk på skrift,
hvis de kan opfattes tvetydigt.«
Cecilie: »Mine forældre har
sagt, at jeg ikke skal lægge
telefonnumre og andre private oplysninger ud på Facebook.«
Sarah: »Nej, jeg har ikke.«

BORGERLYST

Stadfæstelse: Østre Landsret har stadfæstet dommen på
10 års fængsel til Wissam Freijeh, som nytårsaftensdag
2008 skød mod tre israelere i Rosengårdcentret i Odense.
I byretten blev han kendt skyldig i fem-dobbelt drabsforsøg og for at bringe andres liv i fare ved i et travlt shoppingcenter at skyde med en 9 mm pistol. Den 29-årige
Wissam Freijeh, der oprindeligt er statsløs palæstinenser,
sad roligt i en grøn t-shirt, og han modtog onsdag dommen på 10 års fængsel uden at fortrække en mine. I kuglereglen blev to af israelerne ramt af skud, begge overle/ritzau/
vede, den tredje israeler undgik kuglerne.

Andreas Lloyd og Nadja Pass vil give initiativet tilbage til
danskerne uden om de politiske partier. Foto Christian Klindt Sølbeck

N To bloggere vil med en ny
tværpolitisk bevægelse
hjælpe danskerne til at gøre
mere for samfundet.

De, der mobber via hadefulde
indlæg på Facebook, gør det bl.a.
for at få opmærksomhed, lyder
det fra Sarah Knudsen (t.v.),
Casper Vindahl Jensen, Cecilie
Christine Espensen og Alan
Olewnik. Foto: Niels Hougaard

meget gerne høre fra vidner,« siger vicepolitiinspektør Henrik Svindt,
der i går rettede en ny appel til offentligheden om
hjælp. Skuddene faldt lidt
før klokken et natten til
tirsdag mellem tennisbanerne og Infohuset i fristaden. Politiet har intet bud
/ritzau/
på motivet.

»Vi har en tendens til at se
vores samfund som noget
afsluttet, der bare skal vedligeholdes. Men det er bedre at tænke på det som
noget, der stadig er i en udvikling. Hvis man først ser
samfundet i det perspektiv,
at der er plads til forbedringer, kan man tage et meget
større ansvar og selv gøre
noget,« siger antropologen
Andreas Lloyd.
Uden at man vel at mærke behøver gå ind i politik,
kunne man passende tilføje.
»Vi er så vant til, at politik bliver meget domineret
af indignation og frustration over alt det, som ikke
lader sig gøre. Vi vil gerne
vende det om til en positiv
indignation: Hvad kan jeg

Formålet med Borgerlyst
er at …
N skabe en samlet platform
for alle, der vil bidrage mere
aktivt til samfundet.
N arbejde uafhængigt af
partier, foreninger og organisationer – på tværs af de
traditionelle politiske fronter.
N gøre det mere lystbetonet,
nemt, sjovt og spontant at
bidrage til at gøre verden til
et lidt bedre sted at være.

Stadfæstelse: En kvinde er
for anden gang blevet
kendt skyldig i at have
dræbt sin kæreste i Malling
ved Århus. Et nævningeting i Vestre Landsret afviste i går den 47åriges påstand om frifindelse. Straffen er fængsel i

11 år. Forbrydelsen skete i
et rækkehus den 18.
december 2008 under et
natligt skænderi mellem
Eva Linda Bang og hendes
kæreste, den 51-årige Jes
Thomsen Neergaard. Hun
stak ham i brystet med en
/ritzau/
køkkenkniv.

Indland 9

Bandepoliti
har fået
fængslet
54 personer
54 mennesker er indtil nu blevet varetægtsfængslet på
grund af sigtelser, som den
særlige politistyrke mod bande- og rockerkriminalitet har
rejst. Den seneste sag drejer
sig om en 34-årig mand, der er
blevet afsløret med et større
lager af skydevåben og ammunition i en lejlighed i Næstved. I et retsmøde i går blev
han varetægtsfængslet frem
til den 8. juli.
Task Force Øst slog til tirsdag formiddag mod manden,
der ifølge politiet har forbindelse til Hells Angels. Manden
erkendte i grundlovsforhøret
at være ansvarlig for lageret,
som bestod af en pistol, to rifler, et oversavet jagtgevær og
en masse ammunition.
Rigspolitiet besluttede sidste efterår at nedsætte Task
Force Øst på grund af den optrappede voldelige konflikt i
bande- og rockermiljøet. Og
siden da har den særlige enhed fundet i alt 31 skydevåben, 170 kg hash, cirka 27
kg amfetamin og flere hundrede gram kokain og heroin.
/ritzau/

Borgerlyst er stiftet af Nadja
Pass og Andreas Lloyd.
N Nadja Pass er cand.mag. i
retorik, klummeskribent, konceptudvikler og konsulent.
N Andreas Lloyd er uddannet antropolog og arbejder
som selvstændig konsulent.

selv gøre ved det, og hvor
kan jeg selv gå hen og finde
nogle folk, der er interesserede i at gøre det her med
mig?«
Borgerlyst.dk fortæller
flere historier, som kan inspirere danskerne til at gøre noget for andre.
Som eksempler nævner
Nadja Pass og Andreas
Lloyd ngo’en Maternity
Worldwide, som er stiftet
af seks danske mødre og i
løbet af få år har hjulpet
flere end 3.000 kvinder i
Etiopien til en sikker
fødsel. Eller Københavns
Fødevareselskab, som er en
forening, der sikrer medlemmerne økologiske råvarer til billige penge ved
hjælp af frivillighed og
fællesskab.

Åben for alle
Begge gør de meget ud af at
fortælle, at bevægelsen er
tværpolitisk og er en åben
inspirationskilde for alle.
»En ultraliberal finder
borgerlyst fantastisk, fordi
det handler om at bruge individets handlekraft. På
den anden side af det politiske spektrum synes man
fantastisk om at tænke kollektivt og yde noget sammen, og det er lige præcis
pointen. Vi synes, at man i
dag snakker alt for lidt med
folk, som mener noget andet end en selv. Og alt det,
som demokratiet bygger
på, går lidt tabt, hvis ikke vi
snakker med andre end
dem, der ligner os selv,« siger Nadja Pass.

Brugte batterier skal
IKKE i skraldespanden.
De skal genanvendes, og det er nemt. I mange kommuner
er der beholdere på gaderne i nærheden af, hvor du bor og i
baggårdene. Skraldebilerne tager mange steder batterierne
med, hvis du bor i hus og lægger batterierne i en pose oven
på skraldespanden. Endelig modtager nogle butikker brugte
batterier, og så er der selvfølgelig altid genbrugspladsen.

Tjek din kommunes hjemmeside,
eller læs mere på: www.farvel-batteri.dk

SIG RIGTIGT FARVEL TIL DINE BATTERIER

