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SJÆLLAND: 15 tv-klummer af omkring fem minutters 
varighed om fi losofi  med RUC-professor Vincent F. Hen-
dricks har premiere 
tirsdag 13. januar kl. 
22 på dk4.

»Vincent vender 
virkeligheden« lyder 
overskriften fra seri-
en, hvor RUC-forske-
ren hver gang tager 
et tema op fra hver-
dagen og endevender 
det fra en logisk eller 
fi losofi sk synsvin-
kel. Det kunne f.eks. 
være noget om et 
argument for dansk 
krigsdeltagelse i 
Irak eller hvordan 
den græske fi losof 
Aristoteles kan bru-
ges på Hovedbane-
gården.

Hendrikcs har for-
fattet en bog med 
samme opskrift 
»Vincent vender vir-
keligheden: 30,1 klummer med fi losofi  på tværs« - og 
den er pudsigt nok lige kommet på gaden.

Ødelagte DSB-automater
SJÆLLAND: Frem til udgangen af januar må passa-
gerne på tog fra Lejre, Høje Taastrup, Næstved Nord, 
Borup og Ørestad regne med, at de ikke som sædvanligt 
kan købe billetter i automaterne på stationerne.

De er enten helt ødelagt eller skadet så meget af ka-
nonslag og andet fyrværkeri, at DSB enten skal have 
dem repareret eller helt fornyet. Værst er det gået ud 
over stationerne i Lejre, Høje Taastrup og Næstved 
Nord, hvor der skal opstilles helt nye automater til 
200.000 kr. stykket.

Kunderne opfordres til at købe billet på:www.dsb.dk 
eller andre nærliggende salgssteder. Det vil også være 
muligt at købe billet i toget - uden at skulle betale det 
normale tillæg på 40 kr, oplyser salgschef Anne-Lise 
Bach Sørensen.    

Hjemløse fi k fransk besøg
KØBENHAVN: Hovedstadens hjemløse fi k fi nt besøg i 
går, da Sarkozys boligminister Christine Boutin var på 
studietur for at lære om dansk praksis over for udsatte 
grupper. Den skandinaviske velfærdsmodel har ry for 
at gøre en særlig indsats for landets skæve eksistenser, 
og det gør København til et oplagt mål, mener hun.

Københavns socialborgmester Mikkel Warming 
(EL) bød Christine Boutin velkommen og viste hende, 
de franske embedsmænd og delegationen af franske 
NGO’ere Københavns »Skæve huse« og hjemløsecafeen 
på Sundholm på Amager. 

- Populært sagt er København en af de byer i verden, 
hvor man har det bedst, hvis man har det skidt. Vi er 
dygtige til det opsøgende arbejde, at give folk mad, et 
bad og varme. De erfaringer tror jeg, at Frankrig kan 
profi tere af, siger Mikkel Warming. 

 

2500 i demo for fred
KØBENHAVN: Omkring 2500 mennesker var mødt op 
med partisantørklæder og palæstinensiske fl ag til en 
større demonstration på Rådhuspladsen i København 
og Christiansborgs Slotsplads i går eftermiddag. For-
målet var at gøre opmærksom på de grusomheder, pa-
læstinensere er udsat for i Gaza. 

- Vi vil gøre opmærksom på det folkemord, der foregår 
i Gaza. Vi vil støtte dem dernede og samtidig presse 
den danske regering til at forhandle på vores vegne for 
hurtigere at få våbenhvile, siger talsmand for Islamisk 
Trossamfund, Imran Shah, der deltog i demonstratio-
nen. 

Det blev understreget fl ere gange under demonstra-
tionen, at de demonstrerende skulle forholde sig i ro, og 
at fl agafbrænding er ulovligt i Danmark. 

- Det fjerner bare fokus fra, hvad der er vigtigt for sa-
gen, siger Imran Shah. Demonstrationen er arrangeret 
af fl ere foreninger, moskeer og institutioner.

Skarpladt riffel i lommen
HELSINGØR: En ambulancefører i Helsingør gjorde 
store øjne, da han i går skulle bringe en 70-årig mand 
til skadestuen. I mandens lomme lå en oversavet kali-
ber 22 riffel, oplyser politiet.

Den berusede mand var væltet på sin knallert og 
havde brækket kravebenet. Men på vej til skadestuen 
bemærkede ambulanceføreren altså våbnet i mandens 
lomme. I rifl en, som var skåret til som en pistol, var isat 
et magasin med skarpe skud. Desuden viste manden 
sig at have ekstra ammunition til våbnet i lommen.

Den 70-årige, som er ukendt af politiet, er endnu ikke 
afhørt, så politiet kender ikke hans forklaring på, hvor-
for han var bevæbnet.

Nødopkald efter wc-papir
BIRKERØD: 112 er til akutte nødopkald. 114 er til po-
litiet, men hvem ringer man til, hvis man virkelig er 
på »skideren«? Rudersdal Hørsholm Brandvæsens 
vagtcentral modtog onsdag eftermiddag et »nød-
kald« fra Birkerød. Her sad en mand på et offent-
ligt toilet, hvor der ikke var mere wc-papir, hvilket 
havde fået ham til at bruge nødnummeret på toi-
lettet. 

- Klokken var cirka 15.30, da manden ringede. 
Han fortalte, at han nok skulle klare sig, men at 
han gerne lige ville oplyse, at toilettet var løbet tør 
for papir, fortæller Morten Sinding, der modtog op-
kaldet på brandvæsnets vagtcentral og sendte be-
skeden videre til kommunens bygyningsservice. 

Tv-serie med Hendricks

Professor Vincent F. Hendricks - vender 
hverdagen i logik og fi losofi  på tv.

Det kommer til 
at koste penge at 
se TV2 fra 2012. 
Mediepolitikerne er 
blevet enige om en 
redningsplan, der 
skal sikre TV2’s 
overlevelse. Også 
DR får penge.

DANMARK: 20-25 kro-
ner om måneden kommer 
det til at koste danskerne 
ekstra, hvis man har en 
tv-pakke, hvor TV2 indgår. 
Det fremgår af den red-
ningsplan for TV2, som et 
bredt fl ertal bestående af 

regeringen, Dansk Folke-
parti, SF og Det Radikale 
Venstre i eftermiddag er 
blevet enige om. 

Hvis man kun ønsker 
TV2 og DR vil der blive in-
troduceret et »alenekort«, 
som betyder, at det fortsat 
bliver muligt at se TV2 gra-
tis. 

Det har været benhårdt 
arbejde at få aftalen i hus, 
men kulturminister Ca-
rina Christensen (K) var 
glad for, at der var fundet 
en løsning, som nu kan 
præsenteres for EU-Kom-
missionen. 

- Der har ikke været man-
ge positive tilvalg i denne 
sag, vi har måtte prioritere 
benhårdt, og alle partier 
har arbejdet aktivt og kon-
struktiv, siger ministeren.

Hun er godt klar over, at 
det kan blive upopulært 
at indkræve 25 kr. for en 
ydelse, der hidtil har væ-
ret gratis, men hun tror, at 
utilfredsheden ville være 
endnu større, hvis TV2 
måtte lukke: 

- Det er ikke en drømme-
løsning, men det har været 
et nødvendigt skridt. Vi må 
tage forbehold i forhold til 
EU-Kommissionen, og der 
er ingen garanti for, at de 
vil acceptere, betoner Ca-
rina Christensen. 

Den nye løsning betyder, 
at TV2 bliver nødt til at 
sælge en del af nicheakti-
viteterne som eksempelvis 
»Jobzonen«, »Momondo« og 
»Vi med Hund«. De politi-
ske partier vil ikke blande 
sig i, hvad man sælger fra. 

Men TV2 har erklæret, at 
man vil rydde ud i nicheak-
tiviteterne, fortalte mini-
steren videre. 

Indtil 2012, hvor aftalen 
skal implementeres, vil 
staten stille en kreditfacili-
tering til rådighed. Om EU 
også sluger en sådan løs-
ning er endnu uvist, og Ca-
rina Christensen kan ikke 
vurdere, hvor meget lånet 
til TV2 skal beløbe sig på. 

- Hvis lånet ikke bliver 
godkendt, har vi en ny si-
tuation, og så må vi endnu 
engang til forhandlings-
bordet, siger ministeren. 

Desuden indebærer den 
politiske aftale, at DR får 
tilført ekstra 65 millioner 
kroner af de allerede ek-
sisterende licensordning. 
De penge skal bruges til 

at etablere en HDTV-ka-
nal (signal af høj kvalitet), 
opgradere transmissions-
udstyret og forbedre pro-
gramvirksomheden. Netop 
løsningen for DR har været 
central for at socialdemo-
kraterne kunne tiltræde, 
siger medieordfører Mo-
gens Jensen. 

- Det er vigtigt, for TV2 
er populær i befolkningen, 
men det er ingen hemme-
lighed, at brugerbetaling 
ikke er vores kop te. Vi hav-
de hellere set en licensløs-
ning, for det ville være billi-
gere for den enkelte borger, 
siger Mogens Jensen.

Dog glæder han sig over, 
at andre foreslåede løs-
ningsmodeller ikke kom-
mer i spil. Det gælder mu-
ligheden for reklameafbry-

delser i fi lm og en fl ytning 
af TV2’s hovedsæde fra 
Odense til København. 

Endelig indebærer af-
talen også, at man sælger 
sendenettet for DR og TV2, 
hvilket anslås at have en 
værdi på 1,2 mia. kr. Pro-
venuet anvendes til ned-
bringelse af DR’s og TV2’s 
gæld. 

Senest den 4. februar 
skal EU-Kommissionen 
have og kunne godkende en 
redningsplan for stationen 
som betingelse for, at kom-
missionen skal blåstemple 
det lån på omkring en halv 
milliard kroner, som staten 
ydede TV2 for et halvt år 
siden.

  /ritzau/ 

20-25 kr. om måneden for at se TV2

Deniz Özgür Uzun 
overfaldsmænd blev 
i går kendt skyldige 
i dødelig vold. Nu 
håber hans mor, at 
de får den hårdest 
mulige straf.

Af Casper Vestereng og 
Stina Felby Madsen

TAASTRUP: Gülsen Uzun 
fra Taastrup brød grædende 
sammen, da hendes søns 
drabsmænd i går blev dømt 
skyldige i dødelig vold mod 

den 16-årige Deniz Özgür 
Uzun, avisbuddet, der den 19. 
marts sidste år blev overfal-
det på Amager.

- Jeg er lidt tilfreds med det, 
men jeg venter og ser, hvad 
dommen bliver, siger Gülsen 
Uzun, der ikke vil stille sig 
tilfreds, hvis de tre gernings-
mænd slipper med en min-
dre straf end de 10 år, som er 
strafferammen for vold med 
døden til følge.

- Jeg havde forventet, at de 
alle tre ville blive dømt, men 
nu vil jeg lige vente og se, 
hvor lang deres straf bliver. 
Jeg håber, det bliver den hår-
deste, og ellers vil jeg fortsæt-
te sagen mod dem, fortæller 
hun.

De tre overfaldsmænd er to 
brødre på 16 og 18 år, mens 

deres fælles ven er 19 år i dag. 
Den yngste af de tre tiltalte 
har erkendt, at han slynge-
de et bat i hovedet på Deniz 
Uzun, der var ude på en avis-
rute med en ven. Deniz Uzun 
blev kørt på hospitalet efter 
overfaldet og lå i respirator i 
godt et døgn, inden hans hjer-
te holdt op med at slå. 

Overfaldet var tilsynela-
dende helt umotiveret. De nu 
dømte kom kørende i en sort 
Mazda, og vidner har forkla-
ret, at den sorte bil pludselig 
stoppede ud for avisbudet og 
hans ven, Muddi Qaraday, 

hvorefter den yngste bror 
sprang ud af bilen med et 
baseballbat og slog det jævn-
aldrende avisbud. 

Under retssagen har fl ere 
vidner fortalt, at brødrene 
grinede, da avisbudet faldt 
til jorden. Og de var tilsyne-
ladende stadig i fi nt humør 
fredag i Københavns Byret, 
selvom de netop var blevet 
kendt skyldige i vold med dø-
den til følge.

- De grinte og hyggede sig, 
og deres venner klappede 
dem på skulderen og snak-
kede med dem. De var slet 
ikke kede af det, fortæller en 
rystet Gülsen Uzun.

De tre tiltalte har hele tiden 
nægtet sig skyldige i tiltalen 
for dødelig vold.

Selve strafudmålingen fi n-
der først sted på mandag. De 
dømte kan for »grov vold med 
døden til følge« maksimalt få 
10 års fængsel.

redaktionen@sj-medier.dk

Deniz’ mor: De 
skal have den  
hårdeste straf

Gülsen Uzun fra Taastrup håber, at de tre drenge, der i går blev kendt 
skyldige for overfaldet på hendes søn Deniz, får den strengest mulige 
straf.                                        Foto: Casper Vestereng

En mindegruppe på nettet bliver 
fortsat brugt til at mindes Deniz 
Özgür Uzun.

Af Stina Felby Madsen

TAASTRUP: Det voldsomme overfald på Deniz 
Özgür Uzun den 19. marts sidste år medførte 
mange reaktioner om skyld, straf og samfundets 
forråelse. Men det rørte også mange mennesker 
på et personligt plan, og fl ere har blandt andet 
givet udtryk for deres følelse af hjælpeløshed og 
en afstandstagen til det, der er sket.

Dilan Secilmis, som var en af Deniz’ venner 
fra Taastrup, oprettede kort efter en overfaldet 
en såkaldt gruppe på det internet-baserede net-
værk Facebook. 

Gruppen oprettede hun som minde for sin gode 
ven, og folk begyndte hurtigt at melde sig ind i 
gruppen. I dag har den fortsat 1218 medlemmer. 

I gruppen kan man skrive beskeder eller hilse-
ner, som alle kan læse, og det har over 180 per-
soner allerede benyttet sig af. Flere af dem kom-
mer fra mennesker, der kendte Deniz, men også 
mange uden et personligt forhold til ham eller 
familien har skrevet på væggen.

- Hvil i fred Deniz. Selvom jeg ikke kendte dig 
personligt, har jeg haft det dårligt inderst inde. 
Hvorfor skal sådan noget ske i det danske sam-
fund? Samfundet har svigtet i en sådan grad, at 
jeg ikke har set mage, lyder en af de kommenta-
rer, der blev skrevet i går, efter de tre gerings-
mænd blev kendt skyldige. En anden skriver:

- Det gør mig ondt på vegne af hans familie og 
venner. Jeg kendte ikke Deniz, men fulgte med 
i sagen, da den viser meget om det samfund, vi 
hver dag lever i. Det er godt at se, at folk herinde 
fortsat viser deres støtte til Deniz’ familie.

Og Dilan Secilmis’ egne rørende ord på siden 
opsummerer meget godt, hvad de mange person-
lige sidste hilsner giver udtryk for:

- Hvil i fred min engel.

taastrup.red@sj-medier.dk

Mindes på nettet

Der blev lagt blomster på stedet, 
hvor Deniz Ôzgür Uzan blev over-
faldet, efter han var afgået ved dø-
den i marts sidste år.


