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Straf

Voldtægt af 
10-årig gav seks år
En 17-årig somalisk dreng 
er idømt seks års fængsel 
for blandt andet at have 
voldtaget en 10-årig pige 
ved en legeplads i Herning-
forstaden Gullestrup. Det 
er Retten i Herning, der i 
går fældede dom over den 
17-årige, som nu overvejer, 
om han vil anke dom-
men, der også indeholder 
en udvisning af Danmark 
for bestandig. Voldtægten 
skete i november 2011. Her 
tvang den dengang 16-årige 
dreng sit unge offer ind i 
et skovområde, hvor han 
voldtog hende. Ved samme 
lejlighed forsøgte drengen 
at tvinge pigens jævnald-
rende veninde med, men 
hun undgik at blive voldta-
get. RITZAU

Opsparing

Vi bruger under to 
timer på pension
Efter et langt arbejdsliv 
skulle der gerne være 
penge nok i banken til at 
forsøde pensionisttilværel-
sen. Men selv om de fleste 
af os kan se frem til over 25 
år som pensionister, er det 
ufatteligt lidt tid, vi bruger 
til at se på, hvordan vores 
pensionsindbetalinger har 
det. I snit bruger mænd to 
timer og 12 minutter om 
året på pensionen, mens 
det for kvinder blot er en 
time og 20 minutter. Det 
viser en undersøgelse, som 
ATP har lavet blandt dan-
skere over 18 år. RITZAU

Våbenfund

Barn fandt ladt 
pistol og aff yrede
Et lille barn fandt i aftes 
en skarpladt pistol under 
leg i et beboelsesområde i 
Valby i København. Barnet 
trykkede på aftrækkeren, 
og pistolen gik af. Ingen 
blev ramt, oplyser vagtchef 
Flemming Kim, Køben-
havns Politi. »Efter de 
foreløbige beskrivelser er 
der tale om en skarpladt pi-
stol med kaliber 22. Vi har 
fundet det afskudte patron-
hylster, og det undersøger 
nu sammen med pistolen,« 
siger Flemming Kim. Pisto-
len blev fundet kort efter 
klokken 18 i et buskads. 
Politiet formoder, at en har 
smidt pistolen fra sig, eller 
at den er blevet gemt med 
henblik på at blive afhentet 
senere. RITZAU

Overgreb

65-årig fængslet 
for voldtægt
Politiet har stærke beviser 
mod en 65-årig mand, der 
er sigtet for to voldtægter 
af en pige fra Hjørring. 
Voldtægterne fandt sted, 
da hun var 11 og 12 år 
gammel. Det er en dommer 
ved Retten i Hjørring, der 
har blåstemplet bevismate-
rialet ved at fastslå, at der 
foreligger en såkaldt særlig 
bestyrket mistanke om 
mandens skyld. Det skete i 
går ved et grundlovsforhør, 
hvor manden blev fængslet 
i foreløbig fire uger. RITZAU

Studerende er 
nærige på byturen

Når det bliver weekend, og 
ugen på ‘uni’ og andre uddan-
nelser slutter, er det ikke man-
ge penge, de studerende bruger 
i byen.

Kritikere ynder at kalde de 
studerendes SU for cafépenge, 
men en ny undersøgelse, som 
Gallup har foretaget for Nor-
dea, viser, at 42 procent af de 
18-29-årige studerende højst 
bruger 150 kroner på en typisk 
bytur.

»Hovedparten af de stude-
rende fester altså ikke SU-lånet 
væk. Det er positivt, at vi kan 
se, at de studerende fokuserer 
og prioriterer på de vigtigste 
ting frem for at kaste penge 
efter dyre drinks i byen,« lyder 
det fra Ann Lehmann Erichsen, 
der er forbrugerøkonom i Nor-
dea.  

Hun vurderer, at undersø-
gelsen viser, at billedet af de 
unge som meget uansvarlige 
og drikfældige ikke holder stik.

»De har opdaget, at penge 
ikke vokser på træerne. De 
studerende har meget tydeligt 
hørt om finanskrisen, og de 
har også mærket, hvordan det 
er blevet sværere at få studie-
job. Derfor har de taget den 
generelle tendens i samfundet, 
om at man skal tænke sig om 
og passe på pengene, til sig,« 
siger Ann Lehmann Erichsen, 
der tilføjer, at selv danskere, 
der ikke har brug for at spare 
op, sparer op.

»Men de studerende gør 
klogt i at tænke over, hvad de 
bruger deres penge på. For dem 
handler det om at spare en lille 
smule op, så man har råd til 

nye briller, en tandlægereg-
ning eller nye bøger.« 

Undersøgelsen viser også, 
at der er forskel på forbruget 
hos drenge og piger. Hvor en 
bytur for halvdelen af de kvin-
delige studerende højst koster 
150 kroner, gælder det kun for 

en tredjedel af deres mandlige 
pendant.

»Piger drikker færre gen-
stande. Men man skal heller 
ikke glemme, at de får drinks, 
biografbilletter og lignende af 
fyrene,« siger Ann Lehmann 
Erichsen, der bakkes op af Jens 

Christian Nielsen fra Center for 
Ungdomsforskning:

»Pigerne har en mere – på 
godt og ondt – seriøs indstilling 
til studierne. De er mere foku-
serede. Hvor drengene måske 
er mere tilbøjelige til at give 
rigtig gas i byen. Blandt drenge 
ligger der tit en forventning 
om, at man skal være rigtig 
rigtig fuld, når man går i byen.« 

Torben Holm, der er for-
mand for Danske Studerendes 
Fællesråd, hilser undersøgel-
sens resultat velkommen:

»Den viser, at tiden er løbet 
fra at snakke om forkælede stu-
derende. Den SU, vi får, kan alt-
så ikke kaldes for cafépenge.«

Økonomi. Fire ud af 10 
danske studerende bru-
ger mindre end 150 kro-
ner, når de tager i byen. 
Pigerne bruger færre 
penge end drengene. 
De studerende sparer 
op ligesom resten af 
samfundet. 

Hver 10. studerende isolerer sig
10 procent af de studerende 
dropper fredagsøl i studieba-
ren eller søndagsbrunch på fa-
voritcafeen. 

Ifølge en ny undersøgelse 
foretaget af Gallup for Nor-
dea svarer 10 procent af de 
18-29-årige studerende, at de 
på en måned slet ikke går ud.

Og det kommer bag på ung-
domsforsker Jens Christian 
Nielsen:

»Det hører sig til som en del 
af et normalt studieliv, at man 
også har et socialt liv, så derfor 
kommer det naturligvis bag på 
mig, at en 10.-del vælger det 

sociale fællesskab fra og nær-
mere isolerer sig,« siger han.

Han forklarer, at nogle stu-
derende muligvis selv har valgt 
det sociale liv fra på grund af 
specialeskrivning eller lignen-
de. Og dem er der ingen grund 
til at være nervøs for.

Ifølge Jens Christian Nielsen 
er det dem, der fravælger det 
sociale på grund af stress eller 
depression, man skal være op-
mærksom på. 

Men det sociale fravalg har 
også ofte økonomiske årsager.

»Det sociale fravalg kan også 
have økonomiske årsager. Hvis 
ikke man er heldig at have en 
forælder, der spæder til kassen, 

kan det være svært at have råd 
til at være social. På den måde 
spiller ens families økonomi-
ske status ind på ens mulighed 
til at være social og dermed 
trivsel,« siger Jens Christian 
Nielsen.  

Torben Holm fra Danske 
Studerendes Fællesråd mener, 
at de unges fravalg af sociale 
aktiviteter skal tages alvorligt.

»Det er klart, at det ikke kan 
gøres omkostningsneutralt at 
have et socialt liv. Og hvis det 
her handler om, at pengene 
ikke rækker til at være social, 
så er det et massivt problem,« 
siger han og fortsætter:

»Man får ikke velfunge-

rende mennesker ud fra fem 
år på universitet, hvis ikke de 
har slappet af, været sociale og 
drukket øl. Så får man mærke-
lige mennesker.«

Og derfor er det vigtigt, at 
man prioriterer sociale aktivi-
teter både tidsmæssigt og øko-
nomisk, mener både Torben 
Holm og forbrugerøkonom 
Ann Lehmann Erichsen.

»Man behøver ikke bruge 
penge på at gå i byen. Men det 
er vigtigt, at der er en post på 
budgettet, som handler om at 
være social. Hvis man har prio-
riteret det fra start, ved man 
også, at der er råd til det,« siger 
Ann Lehmann Erichsen.

Ture i byen

Så tit går studerende ud (bar, 
café, studenterfest, biograf og 
lignende) på en måned:

• 1-2 gange. 49 procent.

• 3-4 gange. 22 procent.

• 5-7 gange. 16 procent.

• 8 gange eller mere. 4 pro-
cent.

• Går ikke ud. 10 procent.
Kilde: Nordea/Gallup
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Unge klatter ikke pengene væk på øl i stride strømme og dyre drinks, når de i byen. 42 prrocent af de 18-29-årige bruger højst 150 kroner i byen. KRISTIAN DJURHUUS/ARKIV

Penge på byturen

Hvor mange penge bruger du på 
en typisk bytur? 

• 0-50 kroner. 7 procent.

• 51-150 kroner. 35 procent.

• 151-250 kroner. 36 procent.

• 251-350 kroner. 13 procent.

• 351-450 kroner. 2 procent.

• 451 kroner eller mere. 6 
procent. Kilde: Gallup/Nordea
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Ikke meget tilbage

»Vi bruger vores penge på at spise tre måltider om 
dagen, at have en telefon, til at købe bøger og så 
selvfølgelig husleje. Så er der ikke mere tilbage.«
Torben Holm, formand for Danske Studerendes Fællesråd.
Om, at danske studerende holder på pengene, når de er i byen. 


