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Integration under huen
Studenterhuen dækker over mere end flid
og gode karakterer.
"Uddannelse er den
bedste indgang til det
danske samfund,"
mener man i foreningen Katib, der i søndags hyldede dette
års afghanske studenter.
Af André Bentsen
For mange elever i gymnasiet, er studenterhuen
kulminationen på tre års
hårdt arbejde.
For afghanske studerende er den mere end
det. Den er beviset på, at
de både vil og kan være
en del af det danske samfund.
I søndags blev de afghanske studerende fra
hele landet fejret af foreningen Katib, der har
hjemme i Rødovre.
"Groft sagt, så kan man
dele afghanere i Danmark
op i to grupper. Dem der
går meget op i deres
gamle kultur og er meget
religiøse, og dem som øn-

FORBILLEDER: De nybagte afghanske studenter skal være forbilleder for deres yngre søskende, så de også vælger at tage
en uddannelse. Foto: Anders Søgaard

sker at blive en del af det
danske samfund. Vores
forening prøver at tilpasse
sig livet i Danmark, og der
er uddannelse en af
grundpillerne. Vi løser ikke
vores problemer gennem
opdeling og diskrimination, men gennem forståelse og uddannelse," siger Habib Paiman, der er
sekretær i foreningen.

Forbilleder. "Derfor synes
vi det er vigtigt at rose de
nye studenter for deres
indsats, så deres yngre
søskende kan se, at det
kan lade sig gøre at få en
uddannelse, selvom det
måske kan være svært
med lektierne osv.," tilføjer han.
Gul Begum Haydar, nybagt student fra Østre

Borgerdyd
Gymnasium
befinder sig fint i rollen
som forbillede.
"Jeg synes det er godt,
at vi bliver bakket op på
denne her måde, hvor vi
bliver forbilleder for de
unge afghanere ved at vise, at det godt kan lade
sig gøre. Det er vigtigt at
få en uddannelse, og jeg
har i dag meget mere vi-

den om det danske samfund og resten af verden,
ligesom jeg er blevet mere
moden som person af at
gå i gymnasium. Det er
noget helt andet end at gå
i folkeskole, og jeg kan
kun anbefale det til alle,
der gerne vil være en del
af det danske samfund,"
siger hun.

Ingen vidner til
Damhus-voldtægt
Politiet er ikke kommet nærmere en afklaring, i forbindelse
med voldtægten af en
19-årig pige på Damhusengen i sidste
uge.
Af Christian Valsted

RENOVERING: Vejarbejdet på Rødovrevej blev sidste år diskuteret flere gange her i Lokal
Nyt og i kommunalbestyrelsen. En ny vejpulje kan måske gøre det nemmere for forvaltningen
at sætte renoveringer igang. Foto: Brian Poulsen

Hvem der stod bag en
fuldbyrdet voldtægt af en
19-årig pige på Damhusengen torsdag den 18. juni klokken ca. 23.30, ved

Flasketyv
fik røde ø

En 13-årig dre
mandag den 2
oplevelse af
flove af slagse
årig kvinde ha
at en gruppe u
tomme flaske
kælder på et p
på Rødovreve
den ringede t
som kom til s
pågreb
en
dreng på fersk
De øvrige u
flygtet fra sted
kerne blev tilb
ret, og dreng
kørt hjem til sin
dre.

Insulin
blackout

En 58-årig m
onsdag den 24
15.56 implice
soloulykke ved
devej og Hvid
Manden som
insulinbruger
mentlig blackfor lavt blodsu
kørte ind i en
Manden kom
get til, men
ved Damhussø
adgående retn
kortvarigt spæ

Indbrud i

KONTAKT: Henvendelse i
sagen til Københavns Vestegns Politi 43 86 14 48.

og vi vil stadig meget gerne høre fra eventuelle vidner,” slutter efterforsk-

Torsdag den
klokken 11.21
te en 52-årig k
der havde væ
brud indbrud
på Annexgård
vindue var op
der var bl.a. stj
anlæg, fladskæ
ritus, rødvin
højtalere.

