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Bestikkelse!

Sent lørdag aften blev der indgivet 
en anmeldelse til Århus Politi om 
et muligt forsøg på bestikkelse. 
Ungdomskredsen Folkelisten stod 
bag anmeldelsen, som var rettet mod 
en navngiven lokal mediemand.

“Vi ville få 30 sekunder til at fremføre 
vores holdninger på TV. Til gengæld 
skulle vi afsætte 500.000 til lokal 
TV” siger Folkelistens karismatiske 
formand Nedergaard. “Selvfølgeligt 
sagde vi nej. Det er mod vores 
politik”.

På Tv stationen Update er man 
fortørnede over beskyldningerne. 
Stationsleder Johs Sondrup udtaler: 
“Det er en uhørt beskyldning. Vi tror 
ikke på at der er noget på den, men 
vi undersøger den selvfølgeligt. Vi 
samarbejder med politiet så godt vi 

kan - vi kan ikke have den slags ting 
siddende på os!”

Bitter hævn

Den kendte reporter på Update, 
Journalist Morten Jastrup, har dog en 
god forklaring på beskyldningerne. 
“De beskyldninger er grebet ud afden 
blå luft. Folkelisten kom til mig og 
krævede taletid. Det nægtede jeg 
selvfølgeligt, og grinede ad dem. 
Det er de åbenbart blevet bitre over 
og nu kommer der så denne slags 
beskyldninger. Jeg kan derudover 
oplyse, at vi i øjeblikket undersøger 
forlydender om valgsvindel i 
forbindelse med valget af Nedergaard 
til formand for Folkelisten. Jeg skal 
ikke kunne sige,om han forsøger at 
dække over den historie ved at angribe 
os, men det virker da påfaldende,at 

hans beskyldnnger kommer netop 
nu.”

I gruppen nægter de alt om 
valgsvindel, og i kor udtaler de “Vi 
støtter op om vores formand”.

Beskyldningerne om bestikkelse 
og valgfusk fyger gennem gangene 
på Møllevangsskolen. Den seneste 
udvikling er at Update har anlagt en 
injuriesag mod Folkelisten. Men det er 
på nuværende tidspunkt svært at sige 
om der er hold i nogen af anklagerne. 
U-Topia Nyt følger sagen nøje, og der 
er ikke tvivl om at den nye drejning 
har stillet spørgsmålstegn ved hele 
projektet - vil det kunne gennemføres 
i en atmosfære af beskyldninger og 
mistillid? 
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Af Eva Hübenauer

De fem frontfi gurer fra Folkelisten i fokus



  * Stavekontrol * Stavekontrol * Stavekontrol * Stavekontrol * Stavekontrål * Stavekontrol * 

U-topia Nyt
Stavekontrol * 

2

Vox Pop
U-Topia - utopi eller umulighed?

“Jow, det er da en god ide. Men er det ikke 
lige lovligt mange penge? Min søn, som 
er snedker i Viby, har ikke rigtigt noget 
sted at gå til bowling. Ham og hans venner 
har længe ønsket sig en ny bowlinghal. 
Det håber jeg trods alt der bliver råd til”.

- Grethe Rousing, 54, frisør

“De skulle grave nogle grøfter skulle de! 
Ikke engang deres lommepenge kan de 
styre. De bliver jo fyret af på værtshuse og 
biograffi lm. Det har jeg da selv set når jeg 
lufter hunden, nede på Strøget”

- Finn Schiøt, 46, fuldmægtig

“Det’ noget svineri! De penge sku’ bruges 
på sygehuse og rollatorer, hvis det stod 
til mig. Nu bliver de sikkert klattet væk 
på rockmusik og bajere. Det er typisk for 
politikerne, de er ligeglade med de gamle 
og de svage”.

- Harry Sørensen, 66, efterlønner

“Jeg synes det er alletiders! De unge 
mennesker er fyldt med liv og gode ideer. 
Det har vores gamle by sgu’ brug for!”

- Morten Brodtsjø, 51, sømand

“Projekt U-Topia? Er det det dér forbund 
mellem Franskmændene og Tyskerne?”

- Rigmor Bjævskov, 94, pensionist

De unge politikere i Projekt 
U-Topia er på en svær opgave. 
Men den kompliceres yderligere 
af uklare tilhørsforhold og 
sympatier.

“Jeg har aldrig haft et forhold til 
Rype fra Aktivbevægelsen. Så 
er det sagt”. Den besked åbnede 
Solidarisk Ungdoms formandstale 
under de indledende forhandlinger. 
Det var ikke en indledning man 
forventede i en politisk tale, men 
SU’s formand forklarede senere 
at der havde svirret så mange 
usande rygter at han havde følt det 
nødvendigt. Han nægtede samtidigt 
at have et ikke-politisk forhold til 
sin politikerkollega: “For det er er 
politik det her. Andet er det ikke!”

Men Rype er ikke enig. Deres 
udsendte fangede en meget tavs 
Rype, som udtalte: “Der er noget 
om det - mere kan jeg ikke sige”.

Romancer og præferencer

Kærlighedsforhold eller ej. 
Tendensen i det Århusianske 
ungdomsråd er klar - det er ikke 
kun det politiske tilhørsforhold 
der tæller når de 20 millioner 
skal fordeles. Et andet eksempel 
stammer også fra Solidarisk 
Ungdom. Den Solidariske 

ungdomspolitiker Gerner er 
medlem i foreningen Fædrelandets 
Sønner - en stærkt national 
bevægelse af hjemstavnsfanatikere. 
Om det kontroversielle dobbelte 
tilhørsforhold udtaler han: “Det 
er ikke noget jeg fl agrer med over 
for gruppen - det ville helt sikkert 
skabe konfl ikt. Men jeg prøver at 
få den danske kultur på Solidarisk 
Ungdoms program”.

Også Aktivbevægelsen har 
medlemmer med spaltet 
loyalitet. Tobias er organiseret 
i Aktivbevægelsen men 
er også medlem af multi-
sexualitetsforeningen “Bifrost”. 
Det betyder at han i eet og samme 
åndedrag taler for gratisk kondomer 
på skolerne og økologisk mad i 
kantinen. På spørgsmålet om det 
ikke er en lovlig stor mundfuld, 
svarer han “Næeh, mange andre har 
også fl ere tilhørsforhold. Jeg kan 
godt fi nde ud af at skille de to ting 
ad”.

Nogle ville kalde det 
personlighedsspaltning, andre 
useriøst. Men man kan konkludere 
at hvis alle præferencer hos de 
forsamlede unge skal stilles, kan 20 
millioner hurtigt få ben at gå på.

Tvivl om 
tilhørsforhold

Gerner fra solidarisk (!) 
Ungdom lukker ørene 
for u-dansk musik.

Af Kalle Svensson


