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30.000 danskere gik klimamarch
sammen med Greta Thunberg
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SJÆLLAND: Efter kræftskandale: Danske Regioner vil sikre klare retningslinjer - SEKTION 2 SIDE 2
EP-VALG: Det ligner markante vælgertæv til de EU-kritiske partier, da danskerne søndag stemte om,
hvem der skal sidde i Europa-Parlamentet de kommende fem år.

EU-skeptikerne fik valg-tæv
Af Rune Reggelsen Skjold
DANMARK: Der var gedigne
hug til de EU-skeptiske partier, da danskerne søndag
stemte om, hvem der skal
sidde i Europa-Parlamentet
i de kommende fem år.
Ved avisens deadline så
ikke mindst Dansk Folke-

parti (DF) ud til at få en begmand af vælgerne, idet DF
ifølge prognoser gik fra fire
til blot ét mandat.
Det står i skærende kontrast til 2014, hvor DF stormede frem og blev det største danske parti.
Folkebevægelsen mod EU
så ud til at få et historisk dår-

ligt valg, og for første gang
kan den tværpolitiske bevægelse, der i årtier har ført an
i den danske EU-modstand,
ryge ud af Europa-Parlamentet.
Til gengæld så Enhedslisten, der for første gang stiller op som egentligt parti til
parlamentet, ud til at sende

en politiker til Bruxelles.
Sejrherrerne ved valget
blev ifølge prognoserne de
EU-positive partier, hvor
ikke mindst Venstre kan
glæde sig over en formodentlig fordobling til fire
mandater, ligesom SF og de
Radikale ser ud til at gå fra
et til to mandater hver.

Her vokser
drengene

Socialdemokratiet ser ifølge prognosen ud til at fastholde tre mandater.
Valgets gladeste kandidat
er måske den konservative spidskandidat Pernille
Weiss, der efter at have haltet efter i hele valgkampen
fik en flot slutspurt og ifølge
prognosen fik hevet et man-

dat hjem til partiet.
Alternativet og Liberal
Alliance ser ikke ud til at få
stemmer nok til at få mandater i parlamentet.
De personlige stemmetal
ventes at komme i løbet af
mandagen.
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Vælgere
med had og
kærlighed
til EU

SLAGELSE: Selvværet stiger, og mulighederne for
at komme videre i arbejde
eller udannelse vokser,
når 14 drenge hver eftermiddag arbejder hos Slagelse Transportcenter.
n SIDE 2

Knivkast
fra lejlighed

SLAGELSE: EU deler vandene. Sjællandske mødte to
kvindelige vælgere i Slagelse Hallen. Den ene hader EU
på grund af al for stor indblanding. Den anden elsker
EU, fordi det er den eneste
måde, at klimaudfordringen
kan løses.
Ansvaret for søndagens afstemning i hallen var overladt til kommunens yngste
valgformand på 27 år.
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Prøvevalg:
Elever gør
Stram Kurs
til 4. største
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Bornholm

5 dage
fra 18. juli

På sine bare 587 kvadratkilometer har Bornholm alt,
hvad der kan glæde en naturelskers hjerte.
Her er barske klippepartier, frodige marker, høje bakker,
charmerende byer og flotte sandstrande.

Pr. pers.

5852 3200

www.klingenberg-rejser.dk/bornholm

Læs mere på vores hjemmeside

4.595,-

SLAGELSE

2

Sjællandske n MANDAG 27. MAJ 2019

SEK TION 1

Den dengang 15-årige Tarek Youssef var blandt de første, som direktør Jens-Ole Larsen hyrede i 2006.

Tarek Youssef og hans drenge er på arbejde fra 16 til 19 på hverdage, og når der er behov for det, også
nogle gange i weekenden.
Foto: Mette Juhl Nygaard

Der er gods i Tareks drenge
ERHVERV: Hos Slagelse Transportcenter A/S får 14
drenge chancen for
at vise deres værd.
Mange af dem ligger
under for fordomme, men de sætter
en ære i at gøre det
godt.
Af Mette Juhl Nygaard og
Per Vagnsø
SLAGELSE: Når de fleste af
os andre rammer fyraften,
begynder et team af drenge deres arbejde i Slagelse
Transportcenter. Teamet er
med årene blevet til en helt
særlig succes, hvor drenge,
der har svært ved at få en
chance for at bevise deres
værd andre steder, får et
godt afsæt til at tage sig en

TID OG STED

Mandag

10.00: Arnehavehus, Slagelse
Lystskov: Ældre Sagens
stavgang.
10.00-12.00: Anlægget v. Østre
Skole: »Seje Seniorer« spiller petanque.
10.30: Terapien, Plejecenter
Antvorskov: Håndarbejdsklub.
13.00-14.30: UV-hallen, Slagelse: Floorball for kræftramte
mænd.
17.00-18.00: Slagelse Bibliotek:
Gratis advokatvagt.
19.30: Kirke Stillinge Kirke:
Koncert med kammerkoret

uddannelse og blive en del af
arbejdsstyrken.
Drengene styrer med sikker hånd kørslen rundt på
ramperne. Paller bliver stablet i sirlig orden, og opgaven med at sortere pakker
håndteres systematisk - en
opgave, der for det utrænede
øje kan virke uoverskuelig
og kaotisk.
Det er »Tareks drenge«,
der er i gang med at rydde op
og gøre gods klar til videre
transport i Slagelse Transportcenter A/S på Dalsvinget med Tarek Youssef som
omdrejningspunkt.

Mere end en arbejdsdreng

- Vi havde et behov for nogle
drenge om eftermiddagen,
der kunne feje og gå til hånde, fortæller Jens-Ole Larsen, direktør i og indehaver
af Slagelse Transportcenter.
Tilbage i 2006 fik han en
gruppe op at stå, heriblandt
den dengang 15-årige Tarek

Youssef, der hurtigt viste sig
at være mere end »bare« en
arbejdsdreng.
- Han skilte sig ud som en
uformel leder af gruppen.
Han tog selv hånd om at fyre
og ansætte drenge i gruppen, så jeg overdrog hurtigt
ansvaret for det hele til ham,
siger Jens-Ole Larsen.
- Jamen, jeg kan godt lide
at røre mig, se hvad der sker
og lære noget nyt. Så jeg lærte mig alle processerne i firmaet og sugede til mig fra de
øvrige ansatte. Jeg blev drevet af fascinationen for arbejdet, siger Tarek Youssef.
Men det var ikke kun selve arbejdet, der vakte Tarek Youssefs interesse. I
takt med at der blev mere og
mere at lave i firmaet, så han
muligheden i at give drenge fra blandt andet socialt
belastede områder chancen for at bevise deres værd
i et fritidsjob - en chance
mange af dem sjældent får,

Ensemble Corvinus.

Tirsdag

14.00-15.30: Slagelse Bibliotek:
Træffetid for mænd med
prostatakræft.
14.00: Sportspladsen, Havrebjerg: Krolf.
15.00-18.00: Flakkebjerg
Hovedgade 34: Hashøj Lokalarkiv er åbent.
18.00-22.00: Bilkas parkeringsplads: Bilbanko.
19.00-20.00: Sportspladsen,
Havrebjerg: Hundetræning.
19.00: Sludstrup Forsamlingshus: Bankospil.

UDSTILLINGER
Slagelse Museum, Bredegade:
Åbent tirsdag-torsdag 11-16
og lørdag-søndag 11-14.
Det Gamle Trykkeri, Bredegade 11: Åbent onsdag 10-14
og lørdag 11-14.
Dansk Forsorgshistorisk
Museum, Rosenkildevej 59:
Åbent hver torsdag 10.0014.00 og søndage 13.00-15.00.
Lukket på helligdage.
Røde Tårn, Træskogården:
Slagelse Kunstforening:

selvom de meget gerne vil.

- Gejst og vilje

- Mange af dem ligger under for fordomme, men de
vil gerne arbejde og har en
gejst og en vilje, der skal videreudvikles. Her lærer de
at arbejde og bruge hovedet,
forklarer 28-årige Tarek
Youssef, der sideløbende
med jobbet i transportcentret studerer international
handel og markedsføring.
Hvad der i starten var en
lille flok på fem-seks arbejdsdrenge, er i dag vokset
til et team på 14. Og jo, piger
er velkomne, men det er primært drenge, der står på
spring til jobbet.
Arbejdet består i at sortere gods, losse og læsse biler
samt oprydning.

Få fyringer

- De sætter en ære i at gøre
det godt. De lærer hinanden op og tager ansvar for
Udstilling af Pierre Beskow. Åben 13-17 hver fredag, lørdag og søndag frem
til 26. maj.

BIOGRAFER
Panorama
Mandag

16.00: Kvinde på krigsstien
16.00: Aladdin - 2D - Dk tale
16.00: UglyDolls
16.00 og 20.45: POKEMON: Detective Pikachu - 2D
16.00: Gøg og Gokke

hinandens læring og for
at udvikle egne og andres
kompetencer, smiler Tarek
Youssef, der gennem tiden
har fyret få.
Interessen for at få et job
her er til gengæld så stor, at
teamlederen ofte bliver kontaktet af forældre, der gerne
vil have deres drenge i fritidsjob her, når de rammer
de 15 år, der er minimumskravet.
- Jeg ser en kæmpe udvikling i de personer, der har
været her. Mange af dem ender med at læse videre eller
få en læreplads. Det bliver
også lettere for dem at få job,
når de har noget på cv’et,
fastslår Tarek Youssef, der
har tidligere arbejdsdrenge,
som i dag er blevet uddannede pædagoger, automekanikere, eller som læser på universitetet.

- Flere burde gøre det

- Tarek har en fast hånd om18.00 og 20.30: Aladdin - 2D eng. tale
18.00: The Hustle
18.30: Stalker
20.00: Avengers: Endgame - 2D
20.45: Brightburn
20.45: John Wick 3

eng. tale
18.00: The Hustle
18.30 og 21.00: Brightburn
18.45: Stalker
20.00: Avengers: Endgame - 2D
20.45: John Wick 3

Tirsdag



16.00 og 18.15: Kvinde på krigsstien
16.00: Aladdin - 2D - DK tale
16.00: UglyDolls
16.00 og 20.30: POKEMON: Detective Pikachu - 2D
16.00: Gøg og Gokke
18.00 og 20.30: Aladdin - 2D -
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kring reglerne her. Han er
meget ærekær og formidler
opgaven godt. Det er med til
at sikre succesen. Det her
er på alle måder en god løsning, siger Jens-Ole Larsen
og sender en opfordring ud
til øvrige erhvervsdrivende:
- Der mangler andre virksomheder, der gør det samme. Der må være andre, der
kan bruge nogle gode teams
som det her, mener han.
Drengene suser rundt og
flytter paller med gods på
ramperne. Selv om de under
bevågenhed udefra er yderst
generte, bekræfter de, at jobbet er godt og Tarek en god
chef. Og så er fællesskabet,
udover lønnen, en af de helt
store gevinster ved at arbejde her. Og der skal nok være
en af dem til at tage over, når
Tarek skal videre i sin karriere.
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