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Fortsat fra forrige side...
”Hvis de går på socialkontoret, skal
de aflevere deres fangerbevis og
melde sig ledige. Men det kan de jo
ikke, for så har de ingen mulighed for
at tjene noget,” forklarer Biilman.
Den ulykkelige situation for de
grønlandske børn har nu nået
Danmark. Regeringspartiet De
Konservative finder det uacceptabelt,
at de grønlandske politikere ikke
sikrer ordentlige forhold for børnene.
Det skriver dagbladet Berlingske
Tidende.

Derfor går partiet til velfærdsminister
Karen Jespersen. De vil have sagen
undersøgt. For måske kan de
økonomiske tilskud fra Danmark
bruges til at gribe ind mod de sociale
problemer i Grønland.

Organisationen UNICEF tager sig af
børns rettigheder. Den går nu også
ind i sagen og anklager Grønland for
at svigte de fattige og sultende børn.

Opgaver:
”Det er fuldstændig uacceptabelt, at
det grønlandske styre lader børn
opleve sådan en opvækst. Det er der
ingen børn i verden, som fortjener,”
siger den konservative ordfører for
Grønland Per Ørum Jørgensen til
Berlingske Tidende.

•
•
•

Hvad giver fangerne i Grønland
skylden for, at børnene sulter?
Hvorfor vil de ikke melde sig
arbejdsløse?
Hvad hedder Danmarks
velfærdsminister?

Fremgang
hos USAs
racister
Valget af Barack Obama
får racismens hvide
spøgelse til at stikke sit
spidse hoved frem.
Medlemmer af det racistiske Ku Klux Klan er
samlet i West Virginia i 2003. Foto: Arkivbillede
I lange tider har der været stille om
den amerikanske organisation Ku
Klux Klan. Den er stærkt racistisk og
meget voldelig med mange årtiers
forbrydelser bag sig. Klanen er vendt
mod alt, som ikke regnes for at være
kridhvidt og kristent. Nu ses den igen.

valgsejr i november 2008 kom der en
strøm af nye medlemmer til Ku Klux
Klan. Indsættelsen af Obama på
præsidentposten i tirsdags forventes
nu at have samme virkning. Det siger
Thomas Robb, leder af den største
gren af Ku Klux Klan.

Danmarks Radio fortæller, at det
skyldes valget af Barack Obama til
USAs præsident. Allerede ved hans

Den holder til i Arkansas. Her har
klanen sit hovedkvarter, men også en
kirke og et mødested. Danmarks
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Radio fortæller, at der også er en
butik med de kendte uniformer, slips
og dragter og al slags merchandise
med Ku Klux Klans logo.
Robbs indrømmer, at det hvide USA i
dag i højere grad end før accepterer
de sorte. Men det ser han som et
tegn på forfald. Noget Ku Klux Klan
bekæmper med sin egen tv-nyhedskanal og snart også egen børnekanal.

