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Sejr giver
rockband
navnekvaler

Realskolen mødte virkeligheden

POITIERS: Medlemmerne
af en fransk rockgruppe var
sikre på, at de havde fundet
det helt rette navn til bandet, da de valgte at kalde sig
Trumps tilbage i 2014.
Men valget af Donald
Trump som USA’s næste
præsident har ført til noget
af en hovedpine hos gruppen, skriver nyhedsbureauet AFP.
I et opslag på Facebook
har Trumps slået fast, at
musikerne ønsker at undgå
enhver form for forbindelse
til den kontroversielle milliardær.
»Vi har ikke lyst til at blive forbundet med den her
fyr. Vi har ingen forbindelse til ham, og vi ønsker ikke
at fremme nogen politisk
dagsorden«, siger bandets
forsanger, der blot går under navnet Jim.
Ifølge radiostationen
France Bleu Poitou vil gruppen næste måned blive genfødt som Odd Zoo.

Sexside ramt
af muligt
cyberangreb
NEW YORK: Op imod 400
millioner brugere af en
hjemmeside, hvor folk kan
finde sexpartnere, risikerer, at deres personlige oplysninger er blevet lækket.
Ifølge BBC har siden
Adult Friend Finder været
udsat for et cyberangreb,
hvor hackere angiveligt har
stjålet oplysninger fra de seneste 20 år - også fra lukkede konti. Firmaet, der driver siden, oplyser, at det har
iværksat en undersøgelse af
en mulig »hændelse«.
Adult Friend Finder blev
også udsat for et hackerangreb i maj 2015, hvor 3,5 millioner brugeres oplysninger
blev offentliggjort.
/ritzau/

Da eleverne fra ottende klasserne fra Viborg
Private Realskole besøgte København, fik de
bagsiden af bylivet med sig hjem. 8.Y tog
med Gadens Stemmer og Luffe på
skæbnerejse gennem Nørrebro.
UDDANNELSE
Af Emilie Pilsgaard
Viborg Realskole

VIBORG/KØBENHAVN: Mørket er begyndt at falde på.
Mødestedet er Nørrebro. Den
røggule bygning med de kulsorte vinduer overfor er dækket af graffiti. »HE HE« står
stort henover bygningen med
et ansigt, der skriger ind i en
sort baggrund.
»Jeg skulle starte et nyt liv,
men jeg begyndte at drikke rigtig meget,« lyder det fra
Luffe, der med ét har fanget
opmærksomheden.
Det er ham, der fører 8. Y
rundt.
Velkommen til første stop
på byvandringen. Her er ingen pæne facader, her er kun
den skinbarlige virkelighed.
Og den gør stort indtryk:
»Jeg synes, det er en ubehagelig tanke, at det faktisk startede med, at hans forældre
blev skilt – det viser, hvor meget det kan gøre, og hvad det
faktisk gør ved børn,« siger Josephine.

momenter.
Efter byvandringen er det
tid til refleksion. Eleverne
Oliver, Christian og Mathias
er glade for at have hørt historien fra én, der faktisk har prøvet det selv.
»Man så det indefra i stedet
for udefra.«

Ondskab
Det har især gjort indtryk, at
folk kan være så onde mod
hjemløse - se ned på dem og
nedværdige dem. Alle kan
blive hjemløse, er de enige om.
Guiden Luffe er glad for at
kunne dele sin viden om misbrug og hjemløshed med nysgerrige unge mennesker.
»Det var en rigtig god tur,
fordi eleverne havde så mange gode spørgsmål.«

Luffes historie kan også læses i Gadens Stemmers nye bog. Foto: Morten Hermansen

Arbejdsglæden er ikke til at
skjule for Luffe. Samtidig støtter jobbet hos Gadens Stemmer ham i at holde sig fra al-

koholen – og han har netop
fejret et års ædruelighed.
Luffes historie kan også læses i Gadens Stemmers nye

bog udgivet på forlaget Saxo:
»Gadens Stemmer - her kommer skravlet, som rejser sig
op«.

Barsk virkelighed
Pludselig er der ikke langt fra
den sammenkrøllede sovepose på bænken til mennesket bag.
»Det her er jo sindssygt interessant,« lyder det fra en elev
på vej mod det næste stop.
Selvom hætten er trukket
helt ned over panden og tørklædet helt op over næsen,
kan man tydeligt se de rynkede øjenbryn og opmærksomme blikke. Nogle har tabt kæben, mens andre stirrer ned i
jorden. Heldigvis løsnes ansigtsudtrykkene op af grin fra
tid til anden. Virkeligheden er
barsk, men den har også sjove

Guiden Luffe fortæller eleverne om »Gravplads for gadens folk« på Assistens Kirkegård på indre Nørrebro. Foto: Morten Hermansen
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