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Læs i dag

Vejret: 15°-20°
Mest skyet og først på da-
gen stedvis lidt regn, men 
ellers mest tørt og i løbet 
af dagen mulighed for lidt 
sol, især i den sydøstlige 
del af landet. Let til frisk 
vind fra sydvest.

Kristen og alkoholafhængig - hvad gik galt?

             Find svar og kom fri på et af Blå Kors Danmarks bo- og behandlingscentre.
                   Her er faglighed og menneskesyn i orden - også for dig som kristen!

Fra tomme flasker til hele mennesker

Suensonsvej 1    8600 Silkeborg    Tlf. 8681 1500    www.blaakors.dk

Denne side er redigeret af 
Michael Sørensen

Nu må det  
være nok
New Yorks tidligere borg-
mester Ed Koch mener, at 
kritikken af den katolske 
kirke og af paven er gået 
over gevind.

Debat siDe 16

Fadervor ved hoved-
puden er en sjælden-
hed i danske hjem. 
Men børn beder  
alligevel til Gud – de 
har nemlig behov for 
at henvende sig til  
en højere instans,  
siger teolog

af LiNe VaabeN

– Når jeg siger noget til Gud, 
gør jeg det med en stille 
stemme, næsten en hvisken. 
Jeg begynder altid med ”Kæ-
re Gud…” Engang brugte jeg 
fadervor, men det gør jeg ik-
ke mere – jeg synes, det er 
svært at huske. 

Astrid Lund Johansen er ni 
år og går i 2. klasse. Hun er 
et af de mange børn, der be-
der til Gud om aftenen, når 
hun ligger i sin seng. Det har 
hun lært af sine forældre, da 
hun var ganske lille. 

Men Astrids forældre til-
hører et mindretal. For kun 
18 procent af danske foræl-
dre svarer ja på spørgsmålet 
om, hvorvidt de beder eller 
har bedt aftenbøn med deres 
børn. 82 procent svarer nej.

Det viser en undersøgelse 
foretaget af Capacent Epini-
on for Kristeligt Dagblad. 
1304 danskere er blevet 
spurgt i marts. 

Finn Dyrhagen, sogne-
præst og provst i Holbæk 
Provsti, har skrevet en bog 
om minikonfirmanders fore-
stillinger om Gud. Han er ik-
ke overrasket over tallet:

– Vi er et af verdens mest 
blufærdige folk på det religi-
øse område, og vi taler ikke 
om vores tro med andre. Det 
er en del af vores folkesjæl, 
at vi er dårlige til at dele de 
bløde værdier med hinan-
den, siger han.

samme Capacent-undersø-
gelse viser, at knap halvdelen 
af danskerne beder fadervor. 

Men altså ikke i selskab med 
børnene. Leise Christensen, 
lektor ved Teologisk Pæda-
gogisk Center, Løgumklo-
ster, forklarer det med, at 
moderne forældre ikke har 
en bønstradition:

– Der er jo mange voksne, 
der beder i farten eller en 
gang imellem, men derfra og 
så til at sætte sig ned med 
børnene er der altså langt. 
Hvis forældrene ikke selv har 
en bønspraksis, lærer de det 
heller ikke fra sig, siger hun.

Men selvom forældrene ik-
ke lærer børnene fadervor 
ved hovedpuden, beder man-
ge børn. Ganske af sig selv. I 
forbindelse med sin bog 
spurgte Finn Dyrhagen børn 
om bøn. Kun hver fjerde sva-
rede, at de aldrig bad. Resten 
bad enten ofte eller en gang 
imellem. Det skyldes et be-
hov for tryghed, mener han:

– Børn har et stort behov 
for at henvende sig til en hø-
jere magt, siger han.

op til omkring ni år har de 
ofte et fordomsfrit og spon-
tant forhold til Gud, vurde-
rer Lene Østergaard, præst 
og familieterapeut. 

Hun kalder børn ”naturligt 
religiøse” og det bør folke-
kirken blive bedre til at støt-
te:

– Netop fordi børn har så-
dan et naturligt og nysgerrigt 
forhold til tro, synes jeg, fol-
kekirken skulle være meget 
mere obs på familiearbejde 
og give mere vejledning til 
moderne børnefamilier, så 
de kan støtte børnene i at ud-
folde deres religiøsitet, siger 
hun.

vaaben@kristeligt-dagblad.dk
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Kun få forældre 
beder aftenbøn 
med børnene 

Liv&Sjæl

Fader vor, du som 
er i himlene ....

Blandt unge er det 
blevet helt normalt 
dagligt at tænke på 
sin vægt, viser stor 
undersøgelse af  
unges trivsel. Stadig 
flere reagerer på 
skuffelser og lavt 
selvværd ved at  
straffe sig selv  

af MorteN MikkeLseN

Fire ud af fem danske unge 
siger selv, at de har det godt. 
De øvrige føler sig ensom-

me, ulykkelige eller lider un-
der ikke at kunne leve op til 
egne og omverdenens krav. 
Fælles for alle er, at det er 
blevet almindeligt hver ene-
ste dag at tænke på krop, 
vægt og sundhed, og at de 
fleste unge placerer ansvaret 
for alle skuffelser og neder-
lag hos sig selv.

Det er nogle af konklusio-
nerne i en undersøgelse, 
som forskere fra Center for 
Ungdomsforskning på DPU 
Aarhus Universitet har gen-
nemført blandt 3500 15-24-
årige for at kortlægge trivsel 
og mistrivsel blandt nuti-
dens unge. Den første rap-

port fra undersøgelsen ”Når 
det er svært at være ung i 
Danmark” udkommer om en 
måned.

– Vi ser, at normaliteten ryk-
ker sig. Der er kommet eks-
tra meget fokus på, at man 
skal se ud på den rigtige må-
de, have mange venner og 
megen succes. Hvis ikke den 
unge føler, at det lykkes, bli-
ver det rettet indad i form af 
depressioner, spiseforstyr-
relser eller at den unge skæ-
rer i sig selv, siger Jens Chri-
stian Nielsen, lektor og 
forskningsleder ved Center 
for Ungdomsforskning.   

Dermed peger han på det 
særlige forhold, at mens det 
tidligere var udbredt, at unge 
gav samfundet, forældrene 
eller almindeligt uheld skyl-
den for fiaskoer, så retter den 
aktuelle ungdomsgeneration 
skånselsløst søgelyset mod 
sig selv. Og ofte er både ople-
velsen af, hvor stor en fiasko 
man er, og reaktionen herpå 
helt ude af proportioner. 

– Det er meget tydeligt hos 
de unge, at de tager ansvaret 
på sig. Men samtidig er det 
også meget tydeligt, hvor 
vigtigt det fortsat er for de 
unge, at de har forældre og 
andre voksne at tale med om 

deres problemer, siger Jens 
Christian Nielsen. 

en anden forandring, som 
eksperter i unges mistrivsel 
har bemærket, er, at drenge 
og piger er mere ens. Piger er 
blevet mere optaget af karri-
ere, ligesom drengene altid 
har været. Og drenge er be-
gyndt at blive mere indad- 
reagerende ligesom pigerne. 
Traditionelt har man ellers 
sagt, at drenge især reagere-
de udadrettet i form af vold, 
hærværk eller kriminalitet.

– Tendensen er, at flere un-
ge vender problemerne ind-
ad, og selvom der stadig er 

forskel på piger og drenge, 
ligner deres reaktioner hin-
anden mere og mere. Det 
hænger sammen med, at og-
så forventningspresset på de 
to køn er blevet mere ens, si-
ger Ida Koch, ungdomspsy-
kolog i Den Gule Flyver på 
Nørrebro, forfatter samt tid-
ligere rådgiver for unge i DR-
radioprogrammet Tværs. 

det pres, som en del unge 
bukker under for, udgår bå-
de fra medie- og modeverde-
nens idealbilleder af skøn-
hed og succes, fra den om-
fattende sundhedsbølge, 
som præger nutiden, og fra 

et uddannelsessystem, som 
overfladisk betragtet giver al-
le unge frit valg på alle karri-
erehylder, men som alligevel 
sorterer mange fra.

– Det moderne samfund 
stiller unge over for en masse 
valg, de selv skal træffe. De 
valg rummer mange lovende 
muligheder for de unge, som 
er ressourcestærke, har et 
godt bagland og en stærk 
selvfølelse. Men for sårbare 
unge er valgene et åg, der 
tynger, siger Ida Koch.
mikkelsen@kristeligt-dagblad.dk
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Kropsidealer presser unges selvværd 

Ruslands præsident Medvedevs 
beslutning om at beordre  
Katyn-arkiverne åbnet kan  
endelig kaste mere præcist lys 
over massemordet på 22.000 
mennesker fra den polske  
intelligentsia i 1940

af HeNrik bruN

Med den russiske præsident Dmitrij Medve-
devs beslutning om at offentliggøre de hid-
til hemmeligholdte russiske arkiver over 
begivenhederne i Katyn-skoven i det vestli-
ge Rusland i 1940 giver det officielle Rus-
land efter for årtiers krav fra polsk side. 

Beslutningen kan bidrage til større kend-
skab til, hvad det var, der præcist skete i Ka-
tyn-skoven, hvor anslået 22.000 polske offi-
cerer, forfattere og embedsmænd blev myr-
det af russiske soldater på ordre af den da-
værende sovjetiske diktator, Josef Stalin. De 
myrdedes pårørende og polske politikere 
har i årtier – og uden held – krævet en juri-
disk kulegravning af massakren, ofrenes 
rehabilitering og en officiel undskyldning 
fra russisk side. 

Massakren på den polske intelligentsia  
– og den historiske løgn omkring den – 
stod i mange årtier i vejen for en ægte forso-
ning mellem polakker og russere og var gift 
for forholdet mellem de to ellers allierede 
lande. 

først i 1990 indrømmede den daværende 
leder af Sovjetunionen, Mikhail Gorbatjov, 
at det var Stalin, der gav ordren til masse-
mordet, men dog stadig uden at man kom 
nærmere en kulegravning. 

Den nuværende russiske premiermini-
ster, Vladimir Putin, rakte for tre uger siden 
ved en mindehøjtidelighed med den polske 
premierminister, Donald Tusk, i Katyn-
skoven hånden ud mod polakkerne og fast-
slog, at ”disse forbrydelser på ingen måde 
kan forsvares”. Få dage senere blev den pol-
ske præsident, Lech Kaczynski, og 95 andre 
dræbt ved et flystyrt i Smolensk, da de var 
på vej til netop Katyn i forbindelse med 
endnu en mindehøjtidelighed. 

Det var tyske værnemagtssoldater, der i 
april 1943 fandt massegravene med over 
4000 lig af de forsvundne polakker i Katyn-
skoven.  Og i årene efter krigen gav Sovjet-
unionen da også nazityskerne skylden for 
massakren, som det var tabu at tale om i det 
kommunistiske Polen.

brun@kristeligt-dagblad.dk
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Nyt lys over 
Katyn- 
massakren

en personlig  
kvindehistorie
Journalist Barbara Gram 
har skrevet en personlig 
kvindehistorie, der spejler 
de store kønspolitiske  
omvæltninger, som hendes 
generation lagde liv til. 

LiV&sJÆL siDe 13

en selvretfærdig 
forfatter
Klaus Rothsteins nye  
essaysamling rummer 
mange gode indsigter, men 
skæmmes af forfatterens 
selvretfærdighed, skriver 
Sørine Gotfredsen.

kuLtur siDe 15
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