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Kære læser!
Når vi i disse dage ser en større og
større menneskehob, der viser sin foragt for demokrati og menneskeværd
ved at råbe racistiske slagord på deres
march gennem Dresdens gader, mens
asylcentre brændes ned og flygtninge
overfaldes, vækker det mindelser om
de mørke dage i Tyskland i starten af
1990‘erne, da racister overfaldt og
myrdede indvandrere, heriblandt
børn, flere steder i Tyskland, mens
„pæne mennesker“ klappede i hænderne og stod i vejen for brandvæsenet. Det er episoder, som enhver tysk
borger må føle harme og skam over.
Samtidig luner det at se, hvor mange
mennesker der rejser sig og slår et slag
for det modsatte, for demokrati, rummelighed, tolerance
og fredeligt samvær.
Dette sker bl.a. ved
hjælp af demonstrationer i hele Tyskland
såvel som i Flensborg,
men også her på skolen, hvor elever engagerer sig i Operation
Dagsværk, som aktivister mod PEGIDA
eller på anden vis hæver sig over almindeligt snæversyn og gør en indsats
for deres medmennesker.
Godt gået, drenge og piger - og god
fornøjelse med bladet!
JE
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DUSK vil
ha‘ dig!

Er du elev, forælder eller ansat ved
Duborg-Skolen? Har du noget på
hjerte, som du vil dele med resten
af skolen? Så kontakt os på DUSK@
hotmail.de og skriv en artikel om lige
præcis det, du har lyst til!

IT-HJØRNET

POLITIET GÅR PÅ NETTET
Ifølge oplysninger fra det amerikanske politi bliver der for tiden afprøvet overvågning af tjenestevåben
via internettet. Det amerikanske politi vil dermed sikre, at tjenestevåben
ikke anvendes unødvendigt. Disse
„Smart Guns“ bliver for tiden afprøvet af politiet i den amerikanske by

Hovedårsagen for
skabelsen af Smart
Guns er den fortsatte
uro omkring politibetjentes nedskydning
af den ubevæbnede
sorte teenager Michael Brown i USA. Smart

Af Leon Bossen,
8. årgang

Santa Cruz i staten Californien. BeGuns bliver produceret af den nystarfolkningen i Santa Cruz mener at de tede virksomhed Yardarm.
nye Smart Guns kan sørge for mere
sikkerhed for politibetjenterne, hvis de har brug for Vil du have flere it-nyheder?
hjælp. Fordelen er også at
Så læs Leon Bossens blog her:
kun autoriserede persohttp://ithjoernet.zz.vc/
ner kan skyde med våbnet.

landet, som der står
på PEGIDAs demonstrationsskilte.
Man må også sige,
at ud af de 4% er
ca. halvdelen ”rigtige” (praktiserende)
muslimer, og faren
for terrorisme er i
disse kredse så lav,
fordi disse muslimer
allerede har levet
her i mange år, så
hvorfor skul-

listiske synspunkter.
Fornuften er glemt i
PEGIDA-grupperingen, og tilhængerne
forstår åbenbart
ikke, at islam i mellemtiden er blevet
en del af Europa, der
hører hjemme her.
Flygtningepolitikken bliver også kritiseret af PEGIDA,
men hvorfor? Skulle
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le de skade
deres ”eget” land?
Dertil kommer, at
en del af deltagerne
i PEGIDAs demonstrationer tilhører
ekstremistiske grupper fra den yderste
højrefløj. Selvom
PEGIDA derfor
officielt holder sig
tilbage med højreekstremistiske synspunkter, så er der
en understrøm af
ekstreme og popu-

vi lade være med at
optage flygtninge fra
Afghanistan, Irak
eller Syrien, fordi vi
ikke gider at betale
for dem, eller fordi
der er nogen, der
reagerer negativt
på vores verden?
Selvfølgelig IKKE!
Europæerne er
forpligtet til optagelsen af flygtningene,
og hvorfor? Fordi
europæerne selv har
blod på hænder-

Cihan Gülgen,
13. årgang

ne. Tyskland og de
mange andre vestlige lande sørgede
til dels for, at denne
krise udviklede sig
på denne måde. Det
er vores pligt, som
mennesker, at hjælpe og optage flygtningene fra disse
kriselande, og PEGIDA overser denne
barske virkelighed
på en egoistisk og
uetisk måde.

Fra de racisiske optøjer i Rostock, 1992

PEGIDA betyder
Patriotische Europäer gegen die
Islamisierung des
Abendlandes og er
en forening af mennesker med fokus
på indvandrer og
-flygtningepolitikken. Tolerance over
for flygtninge bryder
denne ”patriotiske”
gruppe sig ikke meget om. Og hovedsageligt har
grupperingen en
fjendtlig
indstilling over
for islam,
som navnet også siger. Men
en islamisering af
Tyskland - er det
overhovedet muligt?
Det helt enkle svar
er: NEJ! Med de
cirka 4% muslimer,
som ifølge de.statista.com lever i Tyskland, ville det ikke
være muligt at få
resten af befolkningen i Tyskland til at
konvertere til islam
eller at ”overtage”

10. klasse

Stort volleystævne
Den 17.-19. december
afholdt Duborg-Skolens

opmærksomme på en
fair fordeling, så holde-

vinderholdet i anden
runde bestod af Angeli-

10.-klasser deres stævne i volley og andre
konkurrencelege i skolens boldspilsal. Det var
eleverne selv, der havde
sat holdene, i hvilken
forbindelse de var meget

ne blev bredt facetteret
og så rummelige, at alle
kunne få noget ud af
dagen. Første runde blev
vundet af Stella, Anna
W., Laura, Luca, Christopher og Niels, mens

ka, Freya, Jannik, Jacob,
Emma. Ud over volley
blev der dystet i puslespils-løb, armstræk,
sjipning og kast på basketkurven.
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Ved Christian Skovs død
Da Christian Skov døde den 29.11.2014, blev han mindet af tidligere kolleger og elever,
bl.a. i form af nekrologer i Flensborg Avis. Vi bringer en af disse, der hylder Christians
store loyalitet og omsorg for sine medmennesker.
I sit mindeord om Christian
Skov, trykt i Flensborg Avis
den. 3. december, erklærer Jens
Overgaard, at Christian i sin
tid som lærer på Duborg Skolen mødte elever, der trængte
til det, med
sjældent
nærvær og
omsorg. Jeg
var sådan en
elev for 11 år
siden. Og det
genkendte
Christian.
Den støtte,
som Christian gav mig
i de to tungeste år af
mit liv, vil for
altid sidde i
mig.
Da jeg havde desperat
brug for
det, tilbød
Christian
mig sit øre.
Han lyttede
til ord, som
jeg ikke vidste, hvem ellers jeg
kunne dele med. Med sin stok
prikkede han til de elementer
af min ulykkelige situation,
som jeg ikke selv kunne nå.
Og i hans øjne mødte jeg et
menneske, der forstod, at livet
nogle gange er ubærligt. På sin

helt egen, meget stilfærdige og
kærlige måde gav Christian
mig en fornemmelse af at blive
passet på.
Christians død berører mig
dybt. Det er ikke kun min for-

henværende historielærer, der
er gået bort. Jeg siger i disse
dage farvel til et menneske, der
har været en central skikkelse i
mit liv.
Men jeg siger ikke helt farvel.
For Christian har efterladt
andet end dyb taknemmelig-

hed inde i mig. Den måde, jeg
blev mødt på under min tid på
Duborg-Skolen - som et helt
og af et helt menneske - vil for
altid minde mig om, hvor fundamentalt vigtigt det er at leve
sit liv ordentligt. Ikke
forstået på den måde,
at man skal leve i
overensstemmelse
med givne forskrifter
(måske nogle gange tværtimod) eller
huske at rejse verden
rundt eller kaste sig
ud i kurveflet. Hvor
end vi er, er det ikke
ligegyldigt, hvordan
vi er sammen med
menneskene omkring os. Vores veje
krydser ikke bare
andres, vores liv
flettes.
Når vi mødes, er vi
forbundet, og et kort
øjeblik holder vi
hinandens eksistens i
vores hænder. Lad os
gøre det ordentligt.
Som Christian gjorde
det, da han så en 17 år gammel
pige, der følte sig fortabt, og
han gav hende sin hånd.
Mikka Lene Pers Højholt/
Roskilde.
(Flensborg Avis, 9.12.14)

Støtte til minoriteter
Operation Dagsværk på Duborg-Skolen
Onsdag,
den 5/11
deltog
gymnasieelever
i hele
Danmark
samt
på Duborg-Skolen i
Operation Dagsværk.
Projektet går kort fortalt ud på, at eleverne bytter

skolebænken ud med et arbejde hos familie,
naboer eller virksomheder for at donere de
optjente penge til et velgørende formål. I år
støttede OD seksuelle minoriteter i Kenya, der forfølges og lægges for had, bl.a.
i landets medier. Ved hjælp af de indkomne midler skal der nu uddannes frivillige
goodwill-ambassadører, der skal påvirke
den offentlige mening og fremme folks
accept af mennesker med forskellige seksu-

elle orienteringer.
Igen i år fulgte mange af Duborg-Skolens elever kaldet og engagerede sig for at støtte folk
i nød. Der blev fejet blade, vasket op og - se
billedet - stablet brænde.
Et ganske særligt projekt stablede Henriette
Evers og Christian Karstoft Madsen fra 11a
på benene. For at også de elever, der ikke
havde fundet noget job, kunne yde et bidrag
til den gode sag, arrangerede de en række
flot koreograferede flashmobs i indre by, der
blev sponseret af socialt engagerede lokale
virksomheder og organisationer: Stadtwerke
Flensburg, restaurant Odore del Mare i Sonwik, firmaerne
Schur og NordSchrott, bilhuset
Sand Jensen,
trykkeriet Nielsen og Sydslesvigsk Forening
(SSF). Tilsammen blev det til
en betydelig sum
penge - et smukt
eksempel på de
resultater, der
kan opnås, når solidaritet går hånd i hånd
med gå på-mod og iværksætterånd!
Se videoen fra flashmobben
her:
http://vimeo.com/111818006

Duborg-elever på LinkedIn

Nyt liv til gruppe
for gamle elever
Hvis du er træt af, at din mor eller lillesøster stalker dig på Facebook, så er LinkedIn
måske noget for dig. LinkedIn er også et
socialt netværk, hvis fokus dog i højere grad
ligger på en lidt mere formel kommunikation, end man er vant til det fra Facebook. Her
kan der også sendes private beskeder, men
drukbilleder, spil og kattevideoer leder man
forgæves
efter.
Findes
der så
overhovedet
nogen
grund
til at
bruge
siden?
Ja,
f.eks.
for at
opbygge et professionelt netværk, som man
kan trække på i forbindelse med jobsøgning
eller lignende - eller også, hvis man er nuværende eller forhenværende Duborg-elev.
Dem er der nemlig oprettet en gruppe for på
LinkedIn, som initiativtageren Joern Radzio,
student 1992, lige for tiden er ved at puste liv

i. Her er gruppens beskrivelse:
„Duborg-Skolens alumni- og netværksgruppe er for alle der har haft deres skolegang
på Duborg-Skolen eller på anden måde har
tilknytning til skolen. Gruppen er tænkt som
et netværk mellem tidligere elever, ansatte
med flere.
Denne
LinkedIn-gruppe vil i
afhængighed af
medlemmernes
aktivitet
blive
opdateret med
diskussioner, nyheder eller
arrangementer
med relevans for gruppens medlemmer.
Alle med tilknytning til Duborg-Skolen skal
føle sig velkommen til at melde sig ind i
gruppen.“
Find gruppen her: https://www.linkedin.
com/groups/DuborgSkolen-4278504/about

17 dræbt, 66 millioner såret
Angrebet på Charlie Hebdo

Efter Paris har været udsat for et terrorangreb på satiremagasinet Charlie Hebdo 7. januar, var store dele af Paris‘ befolkning og 50 stats- og regeringsledere med til en march for de
franske idealer.
Frankrig, et land, der repræsenterer menneskerettigheder, demonstrerede i søndags for de
franske idealer og for friheden. Terrorangrebet, der begyndte 7. januar på satiremagasinet
Charlie Hebdos redaktionslokale, fortsatte med
nedskydningen af en kvindelig betjent og to
gidseltagninger.
I alt blev der dræbt 17 personer, og hele verdenen var chokeret.
Angrebet var ikke kun et angreb på et satiremagasin, men et angreb på pressens rettigheder og

de døde og formidle det chok,
landet har været i efter det brutale angreb.
De to ruter mindemarchen
foregik i, begyndte ved Place
de la République og endte på
Place de la Nation. Begge ruter Demet Sacan,
blev overvåget af skarpskytter
13. årgang
på hustagene, og 4.500 politifolk sørgede for sikkerhed.
50 statsledere deltog, blandt andet David Ca-

ytringsfriheden i hele verden.
Det franske satiremagasin Charlie Hebdo er
kendt for at være antireligiøst og gjorde sig
særligt bemærket efter det trykte Muhammed-tegningerne fra Jyllands-Posten. Bladets
provokationer har flere gange medført voldelige
reaktioner.
I søndags marcherede en million franskmænd
og verdens ledere igennem Paris for de franske
idealer. Mindemarchen var ikke kun i Paris,
men folk rundt omkring i verden var på gaden
for at demonstrere for ytringsfriheden, i Berlin
f.eks. ved Brandenburger Tor. Marchen begyndte klokken 15, hvor deltagerne gik af sted i
fuldstændig tavshed. Det foregik for at mindes

meron, Storbritannien, forbundskansler Angela
Merkel, justitsminister Eric Holder, USA og fra
Danmark den danske statsminister Helle Thorning-Schmidt og justitsminister Mette Frederiksen.
Hele verdens opmærksomhed var rettet mod
mindemarchen i søndags, og som Francois
Hollande sagde: ”Paris er verdens hovedstad
i dag”. 17 personer blev dræbt, men hele verden såret, og Charlie Hebdo stopper ikke efter
terrorangrebet. Onsdag den 14/1, en uge efter
angrebet, udkom nemlig den nye udgave af
magasinet, der er blevet oversat til 16 forskellige
sprog, som især kommer til at indeholde karikaturtegninger af profeten Mohammed.

Hvorfor læser man litteratur i gymnasiet?

„Litteratur? Spørg nede i
kælderen.“
Når man, af årsager der ikke skal benævnes
videre i disse spalter, af sin dansklærer får
til opgave at skrive en artikel til DUSK om,
hvorvidt det er nødvendigt at læse littera-

eller den adeliges rene blod.
Sådan har det ikke altid
været. Nobelprisen uddeles
i såvel litteratur som matematik og fysik. Måske
alle landvindingerne
indenfor samtlige
Simon Bruhn,
grene af videnskaben
13. årgang
har føjet så mange
mysterier til den i
forvejen komplicerede verden, at mennesket nu slet ikke kan håndtere de åndelige gåder, men frygter og forkaster
dem. Min mormor, som selv var mediciner, klagede engang over, at hendes
læger ikke kunne udtrykke sig hverken
kreativt eller kunstfærdigt. Det hører
heller ikke blandt lægens opgaver, men
det ville da alligevel være behageligt,
om de stadig kunne det. Sammenfattur i gymnasiet, er det, for nemheds skyld,
tende kan siges, at litteraturen – desværre
nærliggende at indlede med et uinspireret
– næsten helt har tabt sin betydning. Unspørgsmål a la ”Hvorfor læser vi bøger?”.
dervisningen i den bibeholdes, som en slags
Den strategisk tænkende elev vil da undersø- illusion og til glæde for de få, der stadig
ge emnet fra begge vinkler og, selvfølgelig,
sætter pris på den. Netop de få vil senere
nå til den konklusion, at det gør vi, fordi det vogte nidkært over deres passion og sørge
er vigtigt for almendannelsen. Det er nofor, at størstedelen af gymnasieeleverne også
genlunde det rigtige svar, som er født ud af
fremover vil stønne højt, når dansklæreren
lærerens forventning, men i øvrigt blot viser, serverer Claussen, Blixen eller Stangerup.
hvor ubetydelig litteraturen er blevet. Klassisk dannelse er et udtjent fænomen og i et
makroøkonomisk perspektiv er det jo også
det rene tidsspilde at beskæftige sig med
kunst og kultur. Sandheden er, at litteraturen i dag fornægtes, som evangelisternes ord

