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Kraftige reaktioner på ambassadeattentat
Søndag viste tv billeder
af en kurdisk frihedshelt-statue, som blev
smadret. Kort efter blev
Tyrkiets ambassade i
København angrebet.
MORTEN ZAHLE
morten.zahle@jp.dk

Der var kraftige reaktioner
fra statsminister Lars Løkke
Rasmussen (V) og udenrigsminister Anders Samuelsen
(LA), efter at den tyrkiske ambassade i København natten
til mandag blev angrebet
med molotovcocktails, og
ukendte gerningsmænd ﬂygtede fra stedet for øjnene af
politiet.
»Meget alvorligt at angribe
andre landes diplomatiske
repræsentationer. Ambassader nyder særlig status i vores
land, som skal respekteres,«
lød det fra statsministeren,

hvorefter udenrigsministeren fulgte trop på Twitter:
»Den tyrkiske står som alle
ambassader i København
under vores beskyttelse. Et
angreb mod en ambassade er
et angreb på den danske
stat.«
Det var politiet selv, der
opdagede angrebet, da en
patruljevogn lidt før kl. 3 om
natten trillede gennem ambassadekvarteret, og betjente
så gerningsmænd kaste molotovcocktails over hegnet
og stikke af. De optog ikke
forfølgelsen, men slog alarm
og valgte at fokusere på, at
branden ikke udviklede sig,
og ingen kom til skade.

Politisk motiveret?
Efterforskningen
overgik
mandag til politiets afdeling
for personfarlig kriminalitet,
hvor man ifølge ledende
politiinspektør Peter Dahl vil
arbejde videre med de eventuelle spor. Bl.a. er glasskåre-

ne fra de ﬂasker, som indeholdt brændbar væske, blevet undersøgt for DNA og
ﬁngeraftryk, og man afventer nu svar fra analyserne:
»Derudover har vi været i
gang med gammeldags efterforskningsarbejde, gerningsstedsundersøgelser og afhøringer i området, så vi kan
få klarlagt hændelsesforløbet.«
Om angrebet er politisk
motiveret, vil politiet ikke give et bud på. De politiske
spændinger i Tyrkiet, hvor
præsident Erdogan anklager
Gülen-bevægelsen for at stå
bag et kupforsøg i 2016, har
givet dønninger i Danmark.
Især systematisk overvågning på dansk jord har vakt
opsigt. Forleden kom det
frem, at politiet har sigtet tre
personer med adresse i Danmark for at spionere mod
modstandere af Erdoganstyret. Der er rejst sigtelse om
overtrædelse af den såkaldt

milde spionageparagraf i
straffeloven.
Ifølge ﬂere Tyrkiet-kendere
er det dog mere sandsynligt,
at attentatet mod ambassaden er en reaktion på, at den
tyrkiske hær og dens allierede, Den Frie Syriske Hær, søndag overtog den overvejende
kurdiske by Afrin i Syrien.

Moderne kawa’ere
Søndag aften blev der vist
billeder i dansk tv, hvor soldater hejste det tyrkiske ﬂag i
Afrin og smadrede en statue
af den kurdiske nationalhelt,
Kawa, som spiller en stor rolle for mange kurdere.
»Attentatet kan godt have
noget med hændelserne i
Afrin at gøre. Det kan have
fremprovokeret nogle reaktioner. På prokurdiske sociale
medier bliver indtagelsen af
Afrin sammenlignet med
massakren i 1998 i Halabja,
hvor rigtig mange kurdere ﬁk
giftgas af Saddam Hussein,«

siger folketingsmedlem Yildiz Akdogan (S).
Journalist Deniz Serinci,
forfatter til bogen ”Kurdistan” og ﬂere bøger om Tyrkiet, peger også på statuens store betydning for kurderne:
»Ødelæggelsen af statuen
og placeringen af det tyrkiske
ﬂag i en kurdisk by som Afrin
var en stor ydmygelse. Kawa
symboliserer kurdernes nytår og kampen mod undertrykkelse. Legenden siger, at
Kawa slog datidens tyran, en
ond hersker, ihjel. Det gjorde
han den 21. marts, hvor kurderne fejrer nytår. Det er på
onsdag. Derfor er det nærliggende at tro, at der er en
forbindelse til attentatet i
København. Nogle kurdere
ser sig selv som moderne Kawa’ere i kampen mod den
tyrkiske undertrykkelse.«
Hele den regeringsvenlige
presse i Tyrkiet pegede mandag på, at det er PKK eller en
affilieret organisation, der

står bag brandattentatet i København som hævn for den
tyrkiske indtagelse af Afrin.
»Man kan ikke udelukke,
at kurdiske kræfter står bag
angrebet, men det er tvivlsomt, at det er PKK. PKK har
ingen interesse i at lave sådan
et attentat. Det er en relativt
topstyret organisation, og
PKK ved godt, at et attentat i
Danmark giver dårlig presseomtale,« siger Jakob Lindgaard, der forsker i tyrkiske
og kurdiske forhold ved
Dansk Institut for Internationale Studier, DIIS.
I Tyskland har man i de seneste to måneder registreret
adskillige brandattentater og
andre angreb mod tyrkiske
moskéer, foreninger, butikker, restauranter og den tyrkiske ambassade i Berlin.
Efter Afrins fald truer Tyrkiet
med en direkte konfrontation
med USA
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Ældre vil have mere sved på panden
Flere ældre vil gerne
dyrke mere idræt, men
tilbuddene skal være
mere målrettede, lyder
opfordringen fra de
centrale idrætsorganisationer.

ÆLDREIDRÆT

Gang i alderdommen
Over halvdelen af de ældre er
fysisk aktive, men det er langt
fra alle, der dyrker motion i en
forening.
Så mange ældre er fysisk
aktive:
M 62 pct. af de 50-59-årige
M 66 pct. af de 60-69-årige
M 61 pct. af ældre over 70 år
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»Den eneste sport, jeg dyrkede, før jeg startede på ﬂoorballholdet, var Ritter Sport,«
fortæller den 61-årige Michael Hansen fra Hjordkær vest
for Aabenraa.
Hver onsdag mødes han
med en ﬂok af modne, svedige og larmende mænd til en
omgang motionsﬂoorball i
en sportshal uden for Aabenraa. Med et sving i staven, en
bold svævende rundt på banen og en stigende puls
glemmer de hurtigt, at de alle
er over 50 år.
Aabenraa er blandt fem
kommuner i Jylland, der er
udvalgt til at deltage i et projekt, der skal give ældre mere
sved på panden. Det skal ske
med mere målrettede idrætstilbud for den ældre generation, der både skal henvende
sig til de fysisk aktive og til
nybegynderne.
»Over halvdelen af de ældre over 55 år vil gerne være
mere fysisk aktive, og derfor
vil vi gerne sætte mere fokus
på at målrette idrætstilbud til
de ældre. Samarbejdet med
kommunerne er derfor utrolig vigtigt,« siger Annette Vilhelmsen, der er styregruppemedlem i projektet ”Bevæg
dig for livet - Senior” og medlem af DGI’s hovedbestyrelse.
Ifølge en undersøgelse fra
Epinion lavet for ”Bevæg dig
for livet”, som DGI, DIF og
Dansk Arbejder Idrætsforbund står bag, efterspørger
28 pct. af de ældre idrætstil-

Så mange dyrker motion
i en forening:
M 35 pct. af de 50-59-årige
M 41 pct. af de 60-69-årige
M 44 pct. af ældre over 70 år
Kilde: Idrættens Analyseinstitut

Fodbold og håndbold er ofte for
hårdt, og det betyder ifølge DGI
og DIF, at mange ældre står
uden relevante idrætstilbud. I
Aabenraa har man fundet en god
niche i form af ﬂoorball, som de
ældre nyder og kan holde til. Fra
venstre Erling Dalsgaard, Bendt
Berg Petersen og Carl Erik Callesen. FOTO: MORTEN LAU-NIELSEN

bud i foreningerne, som i
højere grad matcher deres
egen fysiske formåen.
Floorballholdet i Aabenraa
Kommune er et godt eksempel på, at man har skræddersyet et idrætstilbud, der fanger interessen for fysisk aktivitet hos den ældre generation.
Fritidskonsulent i kommunen Henriette Schak Barsøe
blev overrasket over interessen for ﬂoorballholdet, som
Michael Hansen går på.

Floorball er sagen
»Det har været en stor succes.
Vi havde 16 tilmeldte i januar, og det er mange i forhold
til, at vi ikke havde gjort
meget for at rekruttere mæn-

dene. Vi fandt ud af, at målgruppen syntes, det var sjovt
at gå til,« siger Henriette
Schak Barsøe, som i sin tid
var med til at starte holdet.
Netop ﬂoorball fremhæver
Annette Vilhelmsen som en
sportsgren, der har vist sig
særlig populær for den ældre
målgruppe.
»De ældre, der dyrker
ﬂoorball, siger alle sammen,
at det simpelthen er så fedt,
også selv om man er 75 år. De
synes, det er sjovt at mødes
og få sved på panden og gå op
i det.«

Fællesskab er også vigtigt
For Michael Hansen er det
lige så meget den sociale del
som sveden på panden, der

har gjort den ugentlige ﬂoorballtræning sjov.
»Til at begynde med passede folk meget sig selv, men
nu er vi begyndt at tale sammen og lære hinanden at
kende. Det er simpelthen så
hyggeligt. Sammenholdet og
fællesskabet er jo en stor del
af det,« siger Michael Hansen.
Det kan holdkammeraten,
den 63-årige Erling Dalsgaard fra Rødekro, nikke genkendende til.
»Det er jo mere forpligtende at gå til holdsport frem for
at løbe en tur alene. Så jeg
synes, at det sociale er en god
sidegevinst,« siger Erling
Dalsgaard.
Ifølge professor Bjarne

Ibsen, der
er centerleder for
Center for
forskning i
Idræt,
Sundhed
og Civilsamfund på Syddansk Universitet, er fællesskabet ofte
en faktor, når især ældre vælger at gå til en sport.
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Social sport
»Folk er fysisk aktive, fordi de
tænker på sundhed eller på at
tabe sig. Men det sociale
spiller også en stor rolle for de
ældre, meget mere end for de
unge,« siger Bjarne Ibsen,
som efterlyser, at foreningerne rækker mere ud til de

ensomme grupper, som kan
være svære at få fat i.
»Medlemmer af sportsforeninger har ofte allerede
sociale fællesskaber. De, der
derimod er ensomme, har
tendens til hurtigere at droppe ud af sportslige aktiviteter.
Så det er en god idé at tænke
det sociale ind i de fysiske
aktivitetstilbud, især når det
gælder de ældre. Men de
ensomme skal man have
bedre fat i,« siger Bjarne Ibsen.
Den sociale dimension har
de fanget på det modne ﬂoorballhold, hvor man opfordrer deltagerne til at hive fat i
deres nabo eller kammerat
for at få ﬂere til at komme i
gang med motionen.

