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[ Der er ingen tvivl om, at der her er tale om et massivt
pres på rocker- og bandemiljøet. Det bliver fortsat, så længe
problemet har det omfang, det har nu.
Morten Bødskov, S, justitsminister

Fredag 15. marts 2013

Efterskoler
lærer
ordblinde
at læse

54 bandemedlemmer anholdt
VÆREBRO
SKOVLUNDE

HØJE GLADSAXE

39 personer blev torsdag anholdt
under en aktion mod bander i tre
københavnske forstæder. Tirsdag
var 15 blevet anholdt i en anden
aktion i hovedstaden.
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■ Både læseevner og
selvtillid får et boost
på ordblindeefterskoler, viser rapport

■ Kriminalinspektør Kim Kliver og politiinspektør Bent IsagerNielsen, da der i går var pressemøde på Albertslunds Politistation. Nogle af landets bedst trænede politifolk, Aktionsstyrken, som er en specialiseret enhed under Politiets Efterretningstjeneste (PET), deltog i torsdagens aktion mod bandemiljøet, som førte til 39 anholdelser i Skovlunde, Værebro og Høje
Gladsaxe. Foto: Kenneth Meyer, Polfoto

■ Politiet anholdt i går blandt andet 9-10 personer fra Blokhaven i Skovlunde ved København med krav om fængsling for omfattende organiseret hashhandel. De anholdte tilhører banden
LTF, Loyal To Familia. Foto: Kenneth Meyer, Polfoto

Minister vil fortsætte
pres på bandemiljø
■ Bandemedlemmer
kan se frem til flere
politiaktioner
Nogle af landets bedst trænede politifolk deltog i går i en
stor aktion mod bandemiljøet, som førte til 39 anholdelser i Skovlunde, Værebro og
Høje Gladsaxe.
Og selv om det var anden
gang på en uge, at politiet slog
til på mange adresser samtidig, skal bandemedlemmerne
formentlig ikke vide sig sikre.
På Christiansborg er politikerne fra flere borgerlige partier klar til at optrappe indsatsen, og ifølge justitsminister
Morten Bødskov vil politiet
fastholde trykket på banderne, der menes at stå bag flere
skyderier i hovedstadsområdet i den seneste tid:
- Der er ingen tvivl om, at
der her er tale om et massivt
pres på rocker- og bandemiljøet. Det bliver fortsat, så

længe problemet har det omfang, det har nu, siger Morten
Bødskov.
Justitsministeren var i går
kaldt i samråd af Dansk Folkepartis retsordfører Peter Skaarup, som ønsker at
skærpe indsatsen over for
banderne ved blandt andet at
udbygge visitationszonerne,
tredoble straffen for alle lovovertrædelser for bandemedlemmer og tilføje politiet i
hovedstadsområdet flere ressourcer.
Både Dansk Folkeparti og
De Konservative taler for at
ændre den såkaldte allokeringsmodel, så der ikke flyttes
midler svarende til 200 betjentes løn fra København og
Nordsjælland til andre steder
i landet i en situation, hvor
der er bandeuro.
Banderne har frit spil
- Trusselsbilledet er lige nu i
høj grad et spørgsmål om hovedstadsområdet, hvor banderne har haft frit spil alt for

■ Så længe, bandeproblemet
har det nuværende omfang,
vil justitsminister Morten
Bødskov (S) fastholde et massivt pres. Foto: Polfoto

længe, fordi der ikke er ressourcer nok til at bekæmpe
dem.
- Så at fjerne et stort antal
betjente fra hovedstadsområdet vil være at skyde sig selv i
foden, siger Peter Skaarup.
Samme tone lyder fra De
Konservatives retsordfører,
Tom Behnke:
- Det Konservative Folkeparti er bekymret for, at der
skal flyttes betjente væk fra

København i en situation,
hvor der er skyderier og bandeuroligheder.
Rigspolitichef Jens Henrik
Højbjerg fastslår dog, at politiet har kræfter nok.
- De aktioner, vi har kørt
i de senere dage, viser, at vi
har kræfterne til at slå til, når
det er nødvendigt, siger Jens
Henrik Højbjerg
Og det vil man fortsat have,
selv om der flyttes penge mellem politikredsene.
Ikke færre betjente
- Det afgørende er, at folk kan
være fuldstændig trygge i forhold til, at indsatsen bliver
udført i det omfang og på den
måde, som afspejler kriminalitetstrykket, siger Jens Henrik Højbjerg.
Han understreger, at der

ved siden af den almindelige
ressourcefordeling til politikredsene findes en pulje på
165 millioner kroner, som
bruges på særlige indsatser
mod rockere og indbrud.
Og to tredjedele af de 165
millioner kroner er givet til
Storkøbenhavn og Sjælland
som en del af rockerindsatsen. 50 millioner går til Task
Force Øst.
Dermed bliver der ikke
færre betjente til indsatsen
mod rockere og bander, siger
Morten Bødskov:
- Det, der sker, er, at Rigspolitiet - ligesom hele Danmarks politi - prioriterer
ressourcerne. Men når det
handler om den målrettede
direkte indsats mod rockerog bandemiljøet, så fortsætter
den med samme hastighed,
siger Morten Bødskov.
Af Christian Braad Petersen
og Emilie Rask Jensen
Ritzau

Ordblinde børn har tit fået
knubs i folkeskolen. Men der
sker noget, når de kommer på
en af landets 21 særlige ordblindeefterskoler. De oplever
en eksplosiv udvikling i deres
læsefærdigheder, viser en ny
undersøgelse fra Center for
Ungdomsforskning ved Aarhus Universitet.
Undersøgelsen peger på,
at undervisning på små hold
samt fagligt og socialt kompetente lærere er nogle af grundene til successen.
- Det er en kæmpe fornøjelse at se nogle af vores styrker
dokumenteret sort på hvidt,
siger formanden for ordblindeefterskolernes
netværk,
Kirsten Weile.
- Jeg håber denne rapport
overbeviser politikerne om,
at det er vigtigt at have fokus
på særlige læringsmiljøer for
elever med særlige behov, siger hun.
Den nye undersøgelse viser,
at 90 procent af de unge oplever at have udviklet sig i både
dansk og andre fag, mens de
har gået på ordblindeefterskole. Flertallet af dem oplever en eksplosiv udvikling i
deres læsefærdigheder.
Ud over den faglige fremgang oplever mange unge,
at deres selvtillid styrkes. 40
procent fortæller, at de havde
lav eller meget lav selvtillid
før efterskolen. Det oplevede
kun syv procent af dem efter
et år på efterskolen.
En af rapportens klare anbefalinger er at anerkende
ordblindhed nationalt og
skabe fælles retningslinjer
for, hvordan ordblinde hjælpes gennem uddannelsessystemet. Ud af de 21 ordblindeefterskoler ligger tre i det
fynske område. Nislevgård i
Otterup, Rågelund i Odense
NØ og den i Magleby på Langeland.
Af Tommy Byrne
byrne@fyens.dk

