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Jean-François Millet malede i 1857 værket
’Angelus’. En underlig titel til et maleri af
et landarbejderpar, som står med bøjede
hoveder ved en kurv kartofler, skrev vi på
kritiksiderne onsdag 1.8. i anmeldelsen af
José Homs og Frank Girouds tegneserie,
der har navn efter maleriet. Men titlen er
ikke spor underlig: Arbejderne er optaget
af den katolske Angelus-bøn, der bedes
ved klokkeringning morgen, middag og
aften og indledes med ordene ’angelus
domini’, ’Herrens engel’.

Bandet The Eclectic Moniker »drømmer om
at flytte til Påskeøerne«, stod der i en hen-
visning på forsiden af Ibyen fredag 3.8.
Men som vi skrev inde på side 5, hedder
det Påskeøen. For der er kun en enkelt.

Vi anmeldte Marilynne Robinsons bog ’Ånds-
fraværelse’ på side 14 i Kultur lørdag 4.8.
Desværre kaldte vi den ’Åndsnærværelse’. 

I generationskløft-artikelserien har journa-
listerne været så venlige at oplyse alder ef-
ter deres navn. En læser fandt det sært, at
Kirsten Nilsson fredag 3.8. var 41 år på for-
siden, men allerede inde på side 4 i 1. sek-
tion var blevet et år ældre. Hun er 41. 

USA’s dopingagentur nægter at udlevere
dokumenter om Lance Armstrong til den
internationale cykelunion, fordi det vil
være »som at slippe røven løs i hønsehu-
set«, skrev vi på denne side i går med hen-
visning til et telegram fra Ritzaus Bureau.
Det nationale nyhedsbureau har hen-
vendt sig og meddelt, at der stod ræven.

FEJL OG FAKTA
BJARNE SCHILLING
LÆSERNES REDAKTØR

SPORT. Den portugisiske fod-
boldstjerne Cristiano Ronaldo
er sammen med holdkamme-
raterne i Real Madrid på træ-
nings- og promotiontur i USA
og har benyttet anledningen
til at lufte muligheden for, at
hans karriere også vil komme
til at omfatte en indsats for et
amerikansk hold.

»Jeg synes, at de gør det
godt i soccer (fodbold i euro-
pæisk forstand, red.), men det
er muligt at gøre det endnu
bedre. Hvis jeg kan hjælpe,
gør jeg det gerne. Jeg håber
engang at komme til at spille
her i landet«, siger han i et in-
terview til Major League Soc-
cers hjemmeside. Det sker
dog næppe foreløbig – det var
i 2009, at portugiseren tegne-
de kontrakt for seks års ind-
sats for den spanske storklub.

Real Madrid spiller en ræk-
ke opvisningskampe under
opholdet i USA, som Cristiano
Ronaldo mener har alle forud-
sætninger for, at fodbold kan
udvikle sig positivt.

»Landet er vidunderligt, be-
folkningens mentalitet er helt
rigtig, og betingelserne for at
spille fodbold er gode«, siger
Cristiano Ronaldo og finder
det derfor indlysende, at Real
Madrid opholder sig i USA un-
der forberedelserne til den
kommende sæson.
soren-mikael.hansen@pol.dk

Cristiano 
Ronaldo vil
spille i USA

DRØMMELAND. Ronaldo
vil gerne spille fodbold i USA. 
Arkivfoto: Ivan Sekretarev/AP

INTERNATIONALT. Efterhån-
den som Barack Obamas
modkandidat, Mitt Romney,
fyrer op under sin pengema-
skine, er Obamas egne folk
begyndt at tæppebombe do-
norer med e-mail. Den første
e-mail kom for en måned si-
den. Afsenderen var en vis
Barack. I emnefeltet stod
der: »Jeg løber tør for pen-
ge«. Selve indholdet af e-mai-
len var en kende desperat:
»De samler flere penge ind
end os«, stod der. »Vi kan
godt vinde en valgkamp,
selv om modstanderen bru-
ger flere penge. Men ikke så
mange flere«.

Et par dage efter kom der
en mail fra præsidentfruen,
Michelle. »Barack kommer
som den første præsident i
landets historie til at stå
med færrest penge til at føre

valgkamp for, hvis det her
fortsætter«, advarede hun.
»Jeg vil ikke have, at den
slags skal ske. Hvad med
dig?«.

Så var det vicepræsident
Joe Bidens tur. »Et stort pro-
blem her og nu«, stod der i
emnefeltet. Selve indholdet
var uden omsvøb: »Vi taber
valget, hvis modparten beta-
ler sig til, at vi skal forsvinde
ud i glemslen«. 

Der var ikke tale om spam
fra Nigeria – og de bad blot
om en donation på sølle tre
dollar. Deres bønner var dog
overraskende, hvis man
tænker på, at Barack Obama
i valgkampen 2008 brød
samtlige rekorder i fundrai-
sing. Dengang nåede han op
på 745 millioner dollar – 4,5
milliarder kroner. Hans råd-
givere talte så denne gang

om at finde en milliard dol-
lar, men nu frygter Obama-
lejren altså at blive underdog
i forhold til Mitt Romney og
republikanerne, som ifølge
Obamas folk vil nå op på 1,2
milliarder dollar – 7,3 milli-
arder kroner.

Og i det seneste par måne-
der har Romney og republi-
kanerne givet Obama bag-
hjul, hvilket har afstedkom-
met de mange mail fra Det
Demokratiske Parti. Dick
Morris, der var rådgiver for
Clinton, udtaler: »Når en sid-
dende præsident, som har
adgang til hele magtappara-
tet og de fordele, hans posi-
tion medfører, ikke kan føl-
ge med udfordreren, bliver
det opfattet som et svag-
hedstegn, og det er det, der
sker lige for tiden«.

Hele panikken kan synes

temmelig sær, for Obama
har indtil videre skaffet næ-
sten dobbelt så mange mid-
ler som Romney, men han
har også samarbejdet med
hele 195 fundraisere i løbet
af de 16 måneder, der er gået,
siden han oplyste, at han
stillede op til genvalg. »Det
er forbløffende, hvor meget
tid Obama bruger på at skra-
be penge ind. Præsidenten
må være helt udmattet«, si-
ger republikaneren Karl Ro-
ve. 

Demokraterne frygter nu,
at det amerikanske er-
hvervsliv vil støtte massivt
op om Romney, mens Oba-
ma, der allerede har brugt
langt mere på reklamer end
Romney, løber tør for penge.
Christina Lamb

© Sunday Times

Oversættelse: Jacob Giese

Obamas folk tæppebomber folk for at få penge i kassen

Euroen får nu støtte af den
tidligere britiske premiermini-

ster Tony Blair. I et debatindlæg i den
tyske avis Bild kommer han med denne
opfordring: »Den nuværende genera-
tion af politikere er vant til tilbage-
vendende kriser, der til sidst løser sig
selv. Men denne krise er anderledes.
Samtlige alternativer er grimme. Men
det mindst grimme for Europa, og 
især for Tyskland, er at redde euroen«

7.31 
i dag landsætter Nasa det 900
kilo tunge køretøj ’Curiosity’ 
på Mars. Landingen bliver fulgt
på Tycho Brahe Planetarium
i København, og Niels Bohr 
Institutet ved Københavns 
Universitet skal være med til at
analysere de data, der forventes
at komme fra ’Curiosity’ 

N oemi Katznelsons ph.d.-afhand-
ling fra 2004 handler om unge,
som hun har fulgt i aktiverings-

projekter. Det drejer sig om unge, der er
uafklarede, ikke kan tage sig sammen,

har koncentrationspro-
blemer, er krævende,
har belastede baggrun-
de, faglige problemer,
vil noget andet end det
umiddelbart tilgænge-
lige og så videre. 

Vi kender dem fra
den politiske debat, og vi ved, at de udgør
et af vores største samfundsproblemer.
Men Noemi Katznelsons tilgang er en an-
den – hun undersøger, hvordan de unge
selv oplever deres situation. Hun lytter til
deres egne forventninger og erfaringer –
og giver dem en stemme.

»Hun fik fortalt, hvordan deres liv var
som en hovedbanegård«, siger hendes
tidligere RUC-kollega Lars Ulriksen, som i
dag er lektor ved Institut for Naturfage-
nes Didaktik på Københavns Universitet
og samarbejder om projekter med CEFU. 

Taler med de unge selv
Som leder af Center for Ungdomsforsk-
ning er hun blevet en stadig vigtigere
stemme i uddannelsesdebatten. Noemi
Katznelson beskæftiger sig ikke med Pisa-

målinger, ranglister og socialt korrigere-
de karaktergennemsnit, som ellers er så
meget oppe i tiden. 

»Jeg og mine kolleger på CEFU forsker
ikke i institutioner, i erhvervsuddannel-
ser eller gymnasier. Vi forsker i, hvad det
vil sige at være ung i samfundet, uddan-
nelsessystemet og i fritidslivet – og i de
mange overgange mellem det ene og det
andet«, siger hun selv.

Derfor er det gennemgående i de man-
ge undersøgelser, hun har stået for, at
man som forsker taler med de unge selv. 

»I nogle af mine undersøgelser er jeg
faktisk startet med at gå ud på nogle sko-
ler og har været der og lyttet til eleverne
og lærerne, og først derfra har jeg arbej-
det mig ind i stoffet. Det er anderledes
end at starte med at sende et spørgeske-
ma ud til 7.000 unge, hvor de kan krydse
ja og nej«, siger hun.

Emnerne for hendes mange andre pro-
jekter siger også en del: Niende klasse, og
hvad så? Unge i detailhandlen. Mentor-
ordningen for etniske unge på erhvervs-
uddannelserne. Uligheder for unge i akti-
vering. Udsatte unge i et landområde. De
»måske egnede« unge på erhvervsuddan-
nelserne ... Det er ikke, om der skal sidde
28 eller 30 elever i de velkørende gymna-
sieklasser, der har hovedfokus, men alle
de skæve og sårbare.

Folk, der arbejder sammen med hende,
er tydeligvis imponerede. »Hun er dygtig,
hun er skarp, og så har hun en arbejdska-
pacitet og en energi, som er helt forbløf-
fende«, siger Lars Ulriksen. 

»Og så har hun en rigtigt god fornem-
melse for, hvordan det akademisk-analy-

tiske kan omsættes i praksis. Hun holder
hele tiden fast i, at meningen med arbej-
det er at give de unge bedre muligheder
og skabe større forståelse for dem, uden
at de bliver sådan nogle, det er synd for«.

Udpeget til vigtige poster
Tidligere professor ved DPU Birgitte Si-
monsen var hovedkraft i at starte CEFU op
og har nu givet stafetten videre til Noemi
Katznelson, efter at hun selv har trappet
ned for at gå delvis på pension. Hun siger
om sin ’arvtager’: »Noemi står meget kon-
sekvent på de unges side. Samtidig er hun
meget troværdig, fordi hun står inde for
alt, hvad hun siger, og aldrig udtaler sig,
uden at det er gennemtænkt«.

Noemi Katznelson er for nylig blevet
personligt udpeget af børne- og undervis-
ningsminister Christine Antorini (S) som
næstformand i det Nationale Dialogfo-
rum for uddannelses- og erhvervsvejled-
ning. Hun er medlem af dialoggruppen
omkring Ny Nordisk Skole, etableret af
samme Antorini, og deltager i et ekspert-
udvalg omkring etableringen af en kom-
mende fleksuddannelse.

»Det er vigtige poster, hvor der i kraft af
Noemi er en fornuftens stemme, som hol-
der fast i, hvad det er for nogle unge, vi
har med at gøre«, siger Lars Ulriksen. Sam-
fundets dagsorden har længe handlet om
konkurrenceevne og at komme på om-
gangshøjde med Kina og Singapore.
»Men der er komplekse spørgsmål, man
ikke kan løse med et enkelt greb«.

Diskuterer med egne børn
Noemi Katznelson er selv mor til fire børn
i alderen fra 2 til 18 år. Og dermed person-
ligt tæt på en del af målgruppen.

»Min datter skal nu starte i 3. g, og jeg
har en søn på 15, som er færdig med 9.
klasse. Selv om jeg selvfølgelig ikke byg-
ger forskningen på dem, ser man allige-
vel nogle ting gennem sine børn, og jeg
»misbruger« dem jævnligt til at diskutere
nogle af vores forskningsresultater og hø-
re om deres tanker og oplevelser«. 

Følingen med, hvad der er på vej ude i

virkeligheden, er afgørende for CEFU’s re-
sultater, mener hun. 

»Jeg og mine kolleger var i gang med de
udsatte unge, længe før det blev en poli-
tisk dagsorden. Vi var ude på skolerne og
fornemmede, at der ville blive problemer
med nogle grupper af unge og deres mø-
de med ungdomsuddannelserne. Vi ta-
ber alt for mange unge, og hvis jeg var mi-
nister, ville jeg først og fremmest gøre no-
get ved hele den måde, som ungdomsud-
dannelserne er organiseret på, og hvor
der foregår en enorm skævvridning«, si-
ger Noemi Katznelson.
dorrit.saietz@pol.dk

Noemi Katznelson har
slået sit navn fast som 
Danmarks førende ung-
domsforsker. Hendes
arbejde skal finde de 
værktøjer, der kan få flere
til at tage en uddannelse –
men det skal ske på
de unges egne præmisser.

portræt

q BLÅ BOG
q NOEMI KATZNELSON

44 år og leder af Center for Ung-
domsforskning (CEFU). Desuden
forskningsleder og lektor ved Institut
for Uddannelse og Pædagogik, Aar-
hus Universitet (det tidligere DPU).
Cand.mag. i pædagogik og historie
fra Roskilde Universitetscenter, hvor
hun var ansat 1998-2004 og starte-
de CEFU sammen med Birgitte Si-
monsen og Jens Christian Nielsen.
Siden 2004 ansat ved DPU, fortsat i
CEFU, som er et uafhængigt tværgå-
ende center med egen finansiering
af sine forskningsprojekter.

En stemme til udsatte unge

DORRIT SAIETZ

Politiken korrigerer fejl og misforståelser hurtigst 
muligt. Henvendelse med angivelse af dato og 
side bedes rettet til Læsernes Redaktør på mail: 
fejl.fakta@pol.dk, på telefon 33 47 23 26 
mandag til fredag kl. 10.30-12.30, torsdag dog 12-14, 
eller til: Læsernes Redaktør, Politikens redaktion,
Rådhuspladsen 37, 1785 København V

politiken.dk i dag

Internationalt: Nasa’s
rumkøretøj ’Curiosity’
ventes at lande på Mars
fra morgenstunden.
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På vej frem

Dem kommer du til at høre mere
om. Politiken vover at udpege en
stribe store talenter på hver deres
felt, som vi portrætterer i sommer.

RETUR. Hundredvis af klenodier er lige så stille kommet tilbage til Afghanistans nationalmuseum i Kabul. Ifølge museets
hjemmeside forsvandt omkring 90 procent af museets samlinger i 1990’erne og blev spredt over store dele af verden af 
illegale antikvitetshandlere og samlere. Først blev museet ramt af et bombeangreb i 1993, siden blev det plyndret under 
landets borgerkrig, og FN forsøgte i 1994 forgæves at redde samlingerne. I 2001 blev nogle af de historiske statuer og 
genstande, der var tilbage i bygningerne, ødelagt af Taleban, fordi de ikke var islamiske. Foto: Musadeq Sadeq/AP

Kulturarv Museum genopstår


