
Mere end 1.200 unge
palæstinensere dyster om
at blive Palæstinas nye
leder i et nyt tv-show.
Formålet er at skabe
interesse for politik blandt
de unge, siger kvinden 
bag showet. 

D et er ikke let at være palæstinen-
sisk præsident. 

Der er problemer med Israel,
bosætterne, den islamistiske Hamas-be-
vægelse i Gaza og i det hele taget med
overhovedet at få skabt grundlaget for en
levedygtig stat. 

Men netop fordi udfordringerne er så
store og den politiske proces så fastlåst,
har en palæstinensisk tv-station nu lance-
ret et nyt realityshow, hvor unge palæsti-

nensere dyster om at blive kåret til lan-
dets nye ’ungdomspræsident’. 

’Præsidenten’ hedder showet, der hav-
de premiere tidligere på måneden, og
ifølge Suheir Rasul, der er en af idefolkene
bag det, har interessen været overvælden-
de. 

Mere end 1.200 unge palæstinensere
fra både Vestbredden, Gaza og selve Israel
har meldt sig som deltagere, siger Rasul,
der er leder af den internationale ngo

Search for Common Ground i Palæstina,
som har samarbejdet med den palæsti-
nensiske tv-station Ma’an om at udvikle
programmet.

Search for Common Ground fokuserer
på ikkevoldelig konfliktløsning, og det er
just, hvad Rasul håber, at det nye reality-
show kan være med til at fremme i Palæ-
stina. 

»Vores mål er at skabe en platform for
fredelig, konstruktiv forandring i den nye
palæstinensiske generation og forberede
en demokratisk fremtid«, siger Rasul.

»At dømme efter den enorme deltagel-
se og interesse i samfundet for program-
met er det tydeligt, at den palæstinensi-
ske ungdom er fyldt med energi og klar til
positive forandringer, siger hun og håber,
at showet kan være med at sætte gang i
den politiske proces.

»Det er på tide, at palæstinenserne får
mulighed for at vælge deres ledere igen,
så vi håber meget, at programmet kan væ-
re med til at lægge pres på selvstyret til at
udskrive valg«, siger hun med henvisning
til, at der ikke har været afholdt nationale
valg i Palæstina siden 2006. 

»Ideen er at lade en ny palæstinensisk
generations stemmer blive hørt«, siger
Rasul.

I løbet af programmets ti afsnit skal del-

tagerne, der alle er mellem 25 og 35 år, dy-
ste på en lang række områder. 

»Deltagerne skal i løbet af programmet
holde taler, føre valgkamp, vinde vælge-
re«, siger Suheir Rasul og forklarer, at op-
gaverne bliver mere krævende og omfat-
tende undervejs.

I den næstsidste dyst bliver de fire fina-
lister sendt ud af landet for at være am-
bassadører for Palæstina i Europa og Mel-
lemøsten og der forsøge at skabe interna-
tional opbakning til staten. De to finali-
ster mødes så til en live tv-debat, hvor se-
erne ved en sms-afstemning vælger den
endelige vinder. 

Vinderen bliver fundet i slutningen af
juni. Hvad præmien er, vides ikke. Men
måske bliver en ny politisk karriere sat i
gang. 

Der er ikke officielle opgørelser af seer-
tal i Palæstina, men ifølge Rasul vil Ma’an
og hendes organisation bruge antallet af
sms’er og mail til showet for at vurdere,
om programmet er et succes. 

Behov for fornyelse
Optagelserne til det seneste show fandt
sted i Ramallah i torsdags, netop som
USA’s præsident Barack Obama besøgte
byen. 

Efter to indledende runder er antallet

af deltagere nu nede på omkring 50, og
blandt de heldige, som stadig er med i
kapløbet, er den 20-årige Wa’ad Farajeh,
studerende fra Al-Quds- universitetet i Je-
rusalem. Han håber, at showet vil gøre en
forskel i det virkelige liv. 

»De unge i Palæstina er dødtrætte af de
gamle ledere, så jeg håber, at dette pro-
gram vil give et ungt menneske chancen
for at komme ind i det politiske system og
give det et frisk pust«, siger han og lover
selv at hæve standarden, hvis han skulle
blive valgt som ’præsident’.

»Hvis jeg bliver valgt, vil jeg forsøgte at
fokusere på mit folks behov og ønsker og
behandle alle retfærdigt«, siger han smi-
lende.

Også 29-årige Hamada Jaber fra Rafat
har været med til dagens optagelser og er
optimistisk. 

»Det var min tredje optagelse, og jeg sy-
nes, det gik godt«, siger Jaber, der arbejder
som administrator på et palæstinensisk
studiecenter. Og som hendes konkurrent,
Wa’ad Farajeh, synes hun, at programmet
er er fantastisk god ide. 

»Det er et pragtfuldt program, fordi det
giver ungdommen i Palæstina en chance
for at blive taget alvorligt som politiske
tænkere«, siger hun. 
marcus.rubin@pol.dk

tv-show

Palæstinensisk realityshow om præsidentposten

POLITIKERSPIRER. I det politiske
realityshow ’Præsidenten’ skal
udspørgeren og til sidst publikum finde et
bud på en ny palæstinensisk præsident.
De unge deltagere håber, at deres
optræden i skowet kan blive starten 
på en politisk karriere. Pr-foto
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T ilbage i 1970 sagde de fleste unge
’en snajl på vajn er tajn på rajn i
Spanien’ med åbent a som i ’fange’.

Men i dag bruger de fle-
ste den klassiske rigs-
målsudtale ’en snegl på
vejen er tegn på regn i
Spanien’ med et lysere
a, næsten som i ’kaste’.
Og det gør de, uanset

om de vokser op i Gentofte eller Ishøj. 
»Udtalen har forskudt sig i retning af

det lyse a, hvor vi i 1970 troede, det ville gå
den anden vej. Altså en fuldstændig mod-
satrettet bevægelse«, siger sprogprofes-
sor Jørn Lund, der også er nyudnævnt for-
mand for Dansk Sprognævn. 

I 1970 skrev han sammen med profes-
sor Lars Brink afhandlingen ’Dansk Rigs-
mål’. Og 40 år senere tog de på besøg på
Ishøj Gymnasium på den københavnske
Vestegn og på Aurehøj Gymnasium i Gen-
tofte for at se, hvordan det var gået med
den udvikling af udtalen, de var på sporet
af dengang. 

Deres undersøgelse viser blandt andet,
at det flade lavkøbenhavnske a i ’mand’,
og ’Kattegat’, som de for nogle årtier si-
den troede ville blive det dominerende i
den danske udtale, er på retur. I midten af
1970’erne var det flade a ellers på vej til at
sejre overalt i landet. Men nu har de nye

generationer skiftet kurs. Og 90 procent
af unge født omkring 1990 har valgt det
flade a fra og bruger i stedet et traditio-
nelt kort a. 

Hvorfor vi har smidt de flade a’er og be-
væget os mod en lysere udtale, vil de to
professorer ikke give noget bud på. Men:

»Nogen vil nok mene, at det har indfly-
delse, at man omkring 1970 solidarisere-
de sig med arbejderne og det var ung-
domsoprørets tid, hvor referenceram-
men i dag er at have individuel succes og
tjene penge. Man kunne tolke det som en
bevægelse fra en venstredrejning mod en
højredrejning, hvor vokalerne følger
med. Men vi nøjes nu med at konstatere,
at sådan er det gået«, siger Jørn Lund. 

Gymnasieeleverne siger heller ikke
længere ’fårlk’ når de mener ’folk’. I stedet
bruger de en vokallyd, der er lysere og me-
re hen ad ø som i gammeldags Hellerup-
dansk. Både afskaffelsen af det flade a og

den lysere vokallyd i ’folk’ er sproglige
træk, der socialt set kommer oppefra.
Men lavkøbenhavnsk har nu også gjort
visse landvindinger i løbet af de seneste
40 år. Når unge i dag vil sige tallet 40 ,si-
ger de ikke ’førre’ med ’føer’. De siger hel-
ler ikke ’stirre’ men ’stiier’. Ligesom de si-
ger ’grask’ og ’prast’ når de mener ’græsk’
og ’præst’. 

»Selv Hellerup-børnene udtaler æ som
a, når æ’et kommer efter r . Det er ikke et
langt og markeret a, som når man gør nar
ad lavkøbenhavnsk og siger ’praaast’. Det
er bare et stilfærdigt og kort a. Så vi har
altså både noget, der kommer oppefra, og
noget, der kommer nedefra, i udviklin-
gen af udtalen«, siger Jørn Lund. 

Æ’et, der er blevet til a, er noget af det,
der ifølge Jørn Lund »provokerer læser-
brevsskribenter i dag«.

»De synes, det er forfærdeligt, at ’kræft-
sygdomme’ bliver til ’kraftsygdomme’.

Jeg har vænnet
mig til det. Og jeg
er også begyndt at
bemærke, hvis en
40-årig ikke har de
træk i sit talesprog.
Og tænker over,
om det er noget, de
har aflært sig«.

Med baggrund i
resultaterne fra
1970 havde forsker-
ne en formodning
om, at u med tiden

ville blive udtalt o, når det kommer efter
et r. Og den lydudvikling er i dag i frem-
march. Så mange unge siger ’skroe’ i ste-
det for ’skrue’, ’froe’ i stedet for ’frue’ og
’rossisk’ i stedet for ’russisk’. 

Og så har de to forskere også fundet et
helt nyt træk, som ikke var at spore for 40
år siden. Nemlig at gymnasieeleverne er

begyndt at droppe vokalerne i ord som
’ned’ og med’ og i stedet bare siger ’nd’ og
’md’. 

Når de unge justerer på udtalen af de-
res vokaler, er de enige om at gøre det,
uanset hvor de bor. Derfor er det ikke kun
i Ishøj, man er begyndt at sige ’maaed’
med langt a i stedet for ’meget’, det gør
man også i Hellerup. Som Jørn Lund siger:

»Det såkaldt lavkøbenhavnske er ikke
mere dominerende i Ishøj end i Hellerup.
Og det er, fordi de unge justerer deres
sprog efter hinanden og ikke bare kopie-
rer de ældre generationer. Der sker nogle
forskydninger, og de forskydninger er de
unge enige om. 

Lars Brink og Jørn Lund offentliggør de-
res forskningsresultater om de unges ud-
tale i en dansk sproghistorie i fire bind,
som Det Danske Sprog- og Litteratursel-
skab udgiver til næste år. 
lotte.thorsen@pol.dk

sprog

Gymnasieelever låner træk
fra både lav- og højkøben-
havnsk i deres udtale. 
Og det flade a er dødt –
både i Gentofte og Ishøj. 

En snajl på vajn er tajn på rajn i Spanien
Det såkaldt lav-
københavnske
er ikke mere 
dominerende 
i Ishøj end
i Hellerup
Jørn Lund,
sprogforsker
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Jordens 30 millioner arter danner med deres geografiske udbredelse 
globale mønstre af diversitet. 
Men hvad bestemmer denne fordeling af liv på Jorden? Tropiske 
bjergegne har flest arter, men arterne er fåtallige. Havet dækker den 
største del af Jorden, men kun få af de kendte arter lever der. Det er 
sjældent, at en art både er talrig og vidt udbredt som mennesket. Wal-
lace og Darwin viste, hvordan arter udvikler sig. Men det er stadig en 
stor gåde, hvilke naturlove, der bestemmer deres fordeling på Jorden.
Professor Carsten Rahbek fra Center for Makroøkologi, Evolution og 
Klima forsøger via sit feltarbejde blandt farvestrålende papegøjer og 
kolibrier i Andesbjergene at løse gåden. Koblet med analyser af udbre-
delse og dna fra titusindvis af arter og data om jordens klima fører han 
os til den europæiske rumstation i søgen efter svaret.
Foredraget er et samarbejde mellem Københavns Universitet og 
Politiken. Det varer ca. tre kvarter og efterfølges af debat med 
Politikens videnskabsredaktør, Morten G. Andersen, som ordstyrer. 
Arrangementet er åbent for alle.

Onsdag 3. april kl. 16.30-18 i Anneks A, Københavns Universitet, 
Studiestræde 6, Kbh. K. Vi åbner dørene kl. 16. 
Der er fri entré, men tilmelding er nødvendig.
Reserver plads på moedvidenskaben.ku.dk/tilmelding 
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GÅDEN OM ARTERNES 
UDBREDELSE
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2492 500 kr. 2491 / 2493 300 kr.
4048 2.000 kr. 4047 / 4049 500 kr.
8461 500 kr. 8460 / 8462 300 kr.

12361 2.000 kr. 12360 / 12362 500 kr.
13792 500 kr. 13791 / 13793 300 kr.
16479 500 kr. 16478 / 16480 300 kr.
28386 500 kr. 28385 / 28387 300 kr.
28568 2.000 kr. 28567 / 28569 500 kr.
32415 500 kr. 32414 / 32416 300 kr.
35290 500 kr. 35289 / 35291 300 kr.
42112 500 kr. 42111 / 42113 300 kr.
43876 2.000 kr. 43875 / 43877 500 kr.
45344 2.000 kr. 45343 / 45345 500 kr.
45669 500 kr. 45668 / 45670 300 kr.
51356 2.000 kr. 51355 / 51357 500 kr.
53655 5.000 kr. 53654 / 53656 1.000 kr.
55974 500 kr. 55973 / 55975 300 kr.

2371 1.000 kr. 116302 10.000 kr. 61675 2.000 kr. 61674 / 61676 500 kr.
5733 1.000 kr. 117466 1.000 kr. 62468 500 kr. 62467 / 62469 300 kr.
6485 1.000 kr. 118896 1.000 kr. 64780 500 kr. 64779 / 64781 300 kr.
9288 1.000 kr. 121569 1.000 kr. 67814 500 kr. 67813 / 67815 300 kr.

12076 1.000 kr. 123272 4.000 kr. 70263 2.000 kr. 70262 / 70264 500 kr.
15324 1.000 kr. 125512 1.000 kr. 71275 500 kr. 71274 / 71276 300 kr.
18544 1.000 kr. 126859 1.000 kr. 78560 500 kr. 78559 / 78561 300 kr.
23010 1.000 kr. 128993 1.000 kr. 82131 2.000 kr. 82130 / 82132 500 kr.
25882 1.000 kr. 135999 10.000 kr. 85455 500 kr. 85454 / 85456 300 kr.
26480 4.000 kr. 136224 1.000 kr. 89913 500 kr. 89912 / 89914 300 kr.
30498 1.000 kr. 142541 1.000 kr. 93837 10.000 kr. 93836 / 93838 2.000 kr.
33170 1.000 kr. 145611 1.000 kr. 95134 500 kr. 95133 / 95135 300 kr.
35120 1.000 kr. 149162 1.000 kr. 97482 2.000 kr. 97481 / 97483 500 kr.
37926 1.000 kr. 152597 1.000 kr. 100248 500 kr. 100247 / 100249 300 kr.
40905 4.000 kr. 154763 1.000 kr. 102715 2.000 kr. 102714 / 102716 500 kr.
41867 1.000 kr. 156447 1.000 kr. 105581 500 kr. 105580 / 105582 300 kr.
45795 1.000 kr. 157605 4.000 kr. 109835 500 kr. 109834 / 109836 300 kr.
51254 1.000 kr. 159718 1.000 kr. 111855 500 kr. 111854 / 111856 300 kr.
56006 1.000 kr. 161374 1.000 kr. 112872 5.000 kr. 112871 / 112873 1.000 kr.
57144 1.000 kr. 165551 1.000 kr. 116570 2.000 kr. 116569 / 116571 500 kr.
62056 1.000 kr. 168617 1.000 kr. 116772 500 kr. 116771 / 116773 300 kr.
64372 4.000 kr. 171957 1.000 kr. 123362 500 kr. 123361 / 123363 300 kr.
64500 1.000 kr. 174795 1.000 kr. 124704 2.000 kr. 124703 / 124705 500 kr.
68469 1.000 kr. 175564 4.000 kr. 129747 500 kr. 129746 / 129748 300 kr.
70450 1.000 kr. 178331 1.000 kr. 135209 500 kr. 135208 / 135210 300 kr.
75087 1.000 kr. 180313 10.000 kr. 140242 200.000 kr. 140241 / 140243 20.000 kr.
77662 1.000 kr. 183194 1.000 kr. 140368 2.000 kr. 140367 / 140369 500 kr.
81666 1.000 kr. 185837 1.000 kr. 141300 50.000 kr. 141299 / 141301 5.000 kr.
88425 1.000 kr. 188371 1.000 kr. 141383 500 kr. 141382 / 141384 300 kr.
89070 10.000 kr. 189830 1.000 kr. 144570 500 kr. 144569 / 144571 300 kr.
92545 1.000 kr. 190956 10.000 kr. 147100 500 kr. 147099 / 147101 300 kr.
94266 1.000 kr. 193738 1.000 kr. 150037 500 kr. 150036 / 150038 300 kr.
98375 1.000 kr. 195838 1.000 kr. 154058 500 kr. 154057 / 154059 300 kr.
99197 4.000 kr. 198400 4.000 kr. 156343 2.000 kr. 156342 / 156344 500 kr.

101910 1.000 kr. 199403 1.000 kr. 159103 500 kr. 159102 / 159104 300 kr.
105937 1.000 kr. 203573 1.000 kr. 165346 500 kr. 165345 / 165347 300 kr.
108357 1.000 kr. 205063 1.000 kr. 166730 2.000 kr. 166729 / 166731 500 kr.
110505 1.000 kr. 207776 1.000 kr. 170141 500 kr. 170140 / 170142 300 kr.
112450 1.000 kr. 175382 500 kr. 175381 / 175383 300 kr.
115112 1.000 kr. 175413 10.000 kr. 175412 / 175414 2.000 kr.

176850 2.000 kr. 176849 / 176851 500 kr.
180906 500 kr. 180905 / 180907 300 kr.
187162 2.000 kr. 187161 / 187163 500 kr.
187927 500 kr. 187926 / 187928 300 kr.
189178 500 kr. 189177 / 189179 300 kr.
190405 2.000 kr. 190404 / 190406 500 kr.
197475 500 kr. 197474 / 197476 300 kr.
200721 2.000 kr. 200720 / 200722 500 kr.
204133 500 kr. 204132 / 204134 300 kr.
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g y l d e n d a l . d k  · Find os også på Facebook og Twitter   g y l d e n d a l d k Fi d å å F b k T itt

I mere end 40 år har tidligere  
������������	
����������������� 
befundet sig i centrum af vor tids  
vigtigste politiske begivenheder.  
I erindringsbogen giver han et unikt 
indblik i det globale diplomati og 
hans vej dertil. 

Alle sider af livet · Siden 1770

»Legemliggørelsen af FN, når det er bedst:  
idealistisk og stadig nøgternt.«  
F INANCIAL  T IMES

»Annans livsværk viser os, hvad vi kan 
opnå, når vi fokuserer på de universelle  
værdier: lighed, tolerance og menneskeværd.«  
BILL  GATES 
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