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S: DER SKAL VÆRE
ALKOHOLPOLITIK PÅ
ALLE SKOLER

■ Socialdemokraterne vil have indført alkoholpolitik på alle uddannelsesinstitutioner, så unge lærer at drikke på en fornuftig måde. Forslaget kommer fra Socialdemokraternes sundhedsordfører SOPHIE HÆSTORP ANDERSEN efter FN’s Verdenssundhedsorganisation WHO i går meldte ud, at danskerne er blandt de mest
fordrukne. Det skriver Newspaq ifølge avisen.dk.
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Københavnerne vil være
Antallet af unge københavnere, som
tager en ungdomsuddannelse, er
steget. Men der er stadig et stykke
til målet om, at 95 procent skal gå
videre efter folkeskolen.
Mens Løkke og Fogh gav hånd, krammer
Thorning og Vestager.
FOTO: SCANPIX

Hvorfor
krammer
Helle & Co.?
Lederne i rød blok krammer og
knuser for at signalere lighed og
berolige hinanden, siger adfærdsforsker, der har forsket i
primaters adfærd.
AF HENRIK DANNEMAND JENSEN

■ De fleste tv-seere har bemærket det.
Lederne i rød blok krammer og knuser,
når de mødes til regeringsforhandlinger. Det politiske billede ser unægteligt
anderledes ud, end dengang Anders
Fogh Rasmussen, LARS LØKKE RASMUSSEN og Claus Hjort Frederiksen
stod i spidsen for de politiske forhandlinger og pænt gav hånd til deres forhandlingspartnere.
JILL BYRNIT, der er adfærdspsykolog og bl.a. har studeret primater, siger,
at krammeriet både kan signalere, at
politikerne ønsker at berolige hinanden, og at de er lige.
»Vi kender det fra adfærden hos f.eks.
chimpanser. Når de krammer, så er det
for at berolige hinanden. Overhunnen
lægger en blid hånd på skulderen af
den anden abe. Og den anden abe løber
hen og krammer den overlegne abe. Det
er noget, man gør, hvis man er utryg, og
hvis man vil signalere ekstrem meget
velvilje. En dominerende chimpanse
ville ikke hele tiden gå rundt og kramme i flæng, fordi det ville underminere
dens status, siger Jill Byrnit, ekstern
lektor på Københavns Universitet og
Syddansk Universitet.

AF KATRINE IRMINGER SONNE

■ Flere unge københavnere fortsætter på
skolebænken efter niende klasse. Af dem,
der stoppede i niende i 2010, var 85 procent
enten i gang med en ungdomsuddannelse
eller tiende klasse 11 måneder senere.
Af dem, der stoppede året før, i 2009, var
84,41 procent i gang knap et år senere.
Samtidig steg procentdelen af dem, der
gennemfører en gymnasial uddannelse, fra
79 procent i 2006 til 83 procent i 2009, viser
de seneste tal.
»Der er et mål om, at 95 procent af en
årgang tager en ungdomsuddannelse, men

der er ingen kommuner, som indtil videre
har levet op til det. Vi ligger faktisk pænt
i København, men det betyder selvfølgelig
ikke, at det er godt nok,« siger børne- og ungeborgmester, ANNE VANG (S).
Anne Vang har nedsat en Ungdomskommission, der skal gøre det bedre at være ung
i København. Den skal blandt andet se på,
hvad der skal til, for at få godt 10 procent
flere gennem ungdomsuddannelserne.
Tre-trinsraket

»Det er sådan set en tre-trinsraket. Vi skal
ind og se på folkeskolen, overgangen til
ungdomsuddannelserne og selve ungdomsuddannelsen. Er vejledningen for eksempel
god nok? Og hvad gør vi for at målrette undervisningen, så vi også får de vilde drenge
med,« spørger borgmesteren.
Medlem af kommissionen og leder af
Center for Ungdomsforskning ved Aarhus
Universitet, NOEMI KATZNELSON, vil

»

DER ER ET MÅL OM,
AT 95 PROCENT AF
EN ÅRGANG TAGER EN
UNGDOMSUDDANNELSE,
MEN DER ER INGEN KOMMUNER, SOM INDTIL VIDERE HAR LEVET OP TIL DET.

ANNE VANG (S),
BØRNE- OG UNGEBORGMESTER

gerne gøre ungdomsuddannelserne mere
fleksible.
»Hvis du dropper ud af en ungdomsuddannelse i dag, skal du starte helt forfra,
hvis du senere beslutter dig for at begynde
på en anden. Du har med andre ord ikke
fået noget med. En af vejene frem kunne

Hvad vil du kæmpe for?

’Vi er alle venner’

Hun tror, at politikerne er helt bevidste
om, at de giver kram.
»De vil vise: ’Vi er alle venner – endda med dem, vi er politisk uenige med’.
Spiller det nogen rolle, at det er mange kvindelige ledere i rød blok?
»Kvinder er i vores kultur lidt mere
fysiske end mænd, selv om det er ved
at ændre sig. Jeg tror mere, og det er
et gæt, at det indirekte spiller en rolle.
Kvinder har måske sværere ved at vedstå sig magt end mænd. De føler måske,
at det er vigtigt at signalere enighed.
Det gør man ved at kramme. Det ville
måske blive mere konfrontatorisk, hvis
man ikke krammede hinanden. Mænd
ønsker ikke at vise enighed, hvis de rent
faktisk ikke er enige, siger Jill Byrnit.
ma@berlingske.dk
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NOEMI KATZNELSON,
Leder, Center for Ungdomsforskning,
Aarhus Universitet

»

FREMFOR
MENINGSLØS
BESKÆFTIGELSE BØR
VI STARTE
ET KREATIVT
VÆKSTLAG.

■ »Lad os benytte at vi står i en trist situation
med arbejdsløshed. Fremfor meningsløs beskæftigelse bør vi starte et kreativt vækstlag, som kan
bruge deres kræfter på at gøre byen bedre. Rigtig
mange af dem, der er falder igennem, falder tungt
i dag. Hvorfor ikke give de unge mulighed for at
tage det, man har fra en ungdomsuddannelse,
med til en anden? I stedet for at fokusere på dem,
der afbryder, bør vi se på, hvordan får vi så skabt
nogle gode processer på tværs af uddannelserne« NOEMI KATZNELSON

JANNIK JOHANSEN,
Rektor Frederiksberg Gymnasium
■ »Jeg går ydmygt til opgaven, for København gør en
masse. Men jeg vil gerne gøre tilgangen til læring mere
kreativ. Man kunne kombinere ungdomsuddannelser
med højskoleophold eller forløb på Eksperimentarium,
som kan få unge til at interessere sig for naturvidenskab på en ny måde. Det kunne også være spændende at
se på gymnasiale muligheder i området omkring Nørrebro. Bor man eksempelvis i Mjølnerparken, er der faktisk langt til et gymnasium i dag. Kunne man oprette
filialer af gymnasier og HF eller ganske enkelt oprette
gymnasier?«

