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HELLE THORNINGS
MAND TIL KRIGSHÆRGET LAND

■ Socialdemokraternes formand HELLE THORNING-SCHMIDTS
mand, STEPHEN KINNOCK, er blevet udsendt til Sierra Leone. Det
skriver seoghoer.dk. Sierra Leone var hærget af grusomme borgerkrige fra 1991-2002. Stephen Kinnock skal dog kun være i landet i
en begrænset periode.
Foto: Scampix

ØKONOMI
Stigende ledighed og lavvækst
er på vej til danskerne
■ De fede tider er slut. Danskerne kan se
frem til en række magre år med stigende
ledighed og lavvækst. Alligevel skal regeringen stramme op i 2009. Den internationale økonomiske afmatning sætter sig i en
betydelig reduktion af dansk eksport. Privatforbruget vil aftage markant, og 30.000
flere vil stå uden arbejde i 2010. Næste år
vil økonomien være ramt af en uheldig
kombination af lavvækst og høje lønstigninger på i gennemsnit fem procent. Der
er tegn på en løn- og prisspiral, som vil udhule virksomhedernes konkurrenceevne.
Ritzau

PINK
Dansk ekspert har funet et
et tusindben med pink X-Factor
■ Der registreres hvert år flere tusinde
nye dyrearter rundt på kloden. Derfor skal
der noget ganske særligt til, hvis man som
kryb skal gøre sig bemærket. Og den lære
har et tusindben, som forskerne først for
nylig opdagede, tilsyneladende skrevet sig
bag øret. Det thailandske
tusindben er så skrigende
PINK, at det er sluppet
ind på den årlige top
10-liste over de mest
bemærkelsesværdige
nye fund, som stykkes
sammen af Arizona
State University. Den
danske tusindbensekspert
professor HENRIK ENGHOFF
fra Statens Naturhistoriske Museum har
været med til at nærstudere den nye stjerne. Og han er glad for fundet.
Ritzau

TOPPOST
Fogh er stærk kandidat
til toppost i NATO
■ Danmarks

statsminister
ANDERS
FOGH RASMUSSEN er en stærk kandidat

til posten som NATO’s generalsekretær,
fordi han gennem de seneste syv år har
ligget meget tæt på USA’s sikkerhedspolitiske prioriteter. Men Muhammed-krisen vil kaste en skygge
over Fogh Rasmussens
kandidatur.Det mener Daniel Korski,
dansk sikkerhedspolitisk
ekspert
ved
European
Council on Foreign
Relations i London.
Ritzau

Den fri leg er under hårdt pres, lyder kritikken i en ny bog om vigtigheden af gode udendørs lege-aktiviteter. Her leger børnene ‘fangegemme’ på naturlegepladsen i Kongens Have.
FOTO: NIELS AHLMANN

Okker, gokker...
gå ud og leg for pokker
Børn pakkes ind i vat og deres
hverdag i Excel-ark, mener forfatteren til en ny bog om vigtigheden af
gode udendørs legearealer.
AF CHARLOTTE DAHLSGAARD

■ Dragefiguren på legepladsen i Kongens
Have gør ikke meget væsen af sig. I bund
og grund er den blot en cirka tre meter
lang, nedslidt træklump. Men den har en
nærmest magisk tiltrækning på de børn,
der leger omkring den. Ungerne sidder på
den, rutsjer ned ad den, taler med den og
hopper ned fra dens ryg.
Urban er taget på legeplads med landskabsarkitekt HELLE NEBELONG. Hun er
forfatter til bogen ’Vi leger, at...’ , der udkom i sidste uge og handler om at skabe
flere frirum og naturlegepladser for børn
i byen. I dag taler hun om samme emne i
selskab med blandt andre kulturminister
BRIAN MIKKELSEN på seminaret ‘Børns
ret til at være børn’ i Kulturhuset på Islands Brygge.

»Danske børn tilbringer en stor del af
deres barndom i institutioner, hvor dagen
er lagt ind i Excel-ark. Når de endelig kommer hjem, bænker vi dem foran skærmen
med virtuelle eventyr. Her sidder de så i en
fantasiverden, der ikke er deres egen,« siger Helle Nebelong og fortsætter:
»Se nu dragen der.«
»Den har alt det, der skal til. Børnene
får øvet deres motorik og balanceevne, når
de klatrer rundt på dens ryg. De får udfordret deres kreativitet og samtidig lært noget om at være sociale.«
Udeleg er børns foretrukne

En undersøgelse om barrierer for udeleg,
som vaskemiddelfirmaet OMO og Dansk
Legeplads Selskab gennemførte sidste år
viser, at børns foretrukne aktivitet er at
lege ude. Alligevel foregår meget af skoledagen indenfor, mens mere og mere af fritiden bruges på indendørs aktiviteter som
computerspil, tv-kigning og leg med legetøj. I 2006 blev der solgt legetøj for knap
2,8 milliarder kroner i Danmark. Samtidig
bor mere end 50 procent af jordens befolk-
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ning i storbyer, og ifølge FN vil tallet stige
til 75 procent i 2050.
I dette scenarium har den udendørs leg
det svært, argumenterer bogen.
Men skal vi tilbage til tiden, hvor børnene
fik en pind at lege med, og så var det det?
»Vi skal ikke ‘tilbage’. Det er fremsynet
at lære børnene naturen at kende. Det er
det bedste sted for dem at være. Øjnene og
sindet slapper bedst af i naturlige omgivelser,« siger Helle Nebelong.
På en bænk på den anden side af legepladsen sidder forældreparret PIA og JAKOB HOLMELIN og ser på, mens børnene
Nanna og Mikkel render rundt og får sand
op mellem tæerne.
Tænker I over, hvornår jeres børn er mest
glade?
Pause.
»De er glade, når de kommer ud at
lege. Men de er allermest glade, når vi
er sammen. Det er det vigtigste; at vi laver noget sammen,« siger Pia Holmelin.
cda@urban.dk
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