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Esbjerg. Når unge kvinder via 
datingsiden SugarDaters ud-
veksler gaver og oplevelser for 
sex, så er det ikke uden risiko.

Hele 24.000 danskere har en 
profi l på datingsiden SugarDa-
ters.dk.

Og Charlotte Fuglsang, der 
er leder af RedenUng under 
Reden København, arbejder på 
at forebygge, at unge ikke en-
der i prostitution. Hun er be-
kymret for, om pigerne bliver 
afhængige af gaverne på sigt, 
skriver DR Syd i dag.

- Vi anvender begrebet grå-
zoneprostitution. Men vi ved 
ikke, om gråzoneprostitution 
kan føre til egentlig prostitu-
tion, siger Charlotte Fuglsang.

- Men vi vil gerne have lært 
de unge noget om grænsesæt-
ning. For vi har her i Reden set 
konsekvenserne af, når man 
går ind i prostitution, forklarer 
Charlotte Fuglsang.

- Altså det at man bruger sin 
seksualitet til at udveksle ydel-
ser og få noget for det, og ikke 
fordi man har lyst. Og der kan 
man sige, at der er brug for en 
eller anden psykologisk præ-
vention i form af grænsesæt-
ning, siger Charlotte Fuglsang.

Charlotte Fuglsang siger, at 
der er forskel på, hvordan de 
unge rundt om i landet ser på 
køb og salg af sex.

- Vi har undersøgt det i Es-
bjerg, Helsingør, Aalborg og 
København. I Esbjerg er de un-
ge for eksempel meget meget 
tilbageholdende. De synes, at 
det er klamt. Men de unge i de 
andre byer er mere liberale, si-
ger Charlotte Fuglsang.

RedenUng er igang med at 
undersøge området nærmere.

 (FlA)

RedenUng: 

Sugar-dating 
er ikke uden 
risiko

Aabenraa. Kommunen har an-
sat Anders Lundsgaard, 36 år, 
som leder af Pædagogisk Psy-
kologisk Rådgivning (PPR). 
Han er ansat pr. 1. marts.

Anders Lundsgaard er ud-
dannet cand.psych. fra Aarhus 
Universitet i 2007. Han bor i 
Varde og er gift med Maria, der 
er lærer. Sammen har de tre 
børn.

Anders Lundsgaard kommer 
fra en stilling som koordine-
rende psykolog i Esbjerg Kom-
mune. Han afl øser Hans Jørn 
Søberg, som har fået andet job.

- Vi ser frem til, at Anders 
Lundsgaard tiltræder stillin-
gen og glæder os meget til 
samarbejdet, siger direktør 
for Børn og Skole, Chriss Mai-
landt-Poulsen. (FlA)

Ansættelse

Ny i PPR
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18 kommuner udvalgt 
til at lave en strate-
giplan og omsætte den. 

UDKANTSDANMARK

Tønder. Mange kommuner i det, som 
man med et moderne begreb kalder 
Udkantsdanmark, døjer med falden-
de befolkningstal, færre arbejdsplad-
ser, færre børn og unge og fl ere ældre 
og folk uden for arbejdsmarkedet.

En af dem er Tønder Kommune, 
som selv mener, at man har meget 
at byde på. Det drejer sig blandt an-
det om en fl ot natur, et levende lo-
kalsamfund og nærheden til resten 
af Europa.

Det er disse fortrin, som Tønder 
vil satse på i en ny strategiplan, som 
kommunen nu har fået støtte til at 
udarbejde.

Tønder er nemlig blevet udvalgt 
som en af 18 kommuner, der er med i 
projektet »Yderområder på forkant«. 
Det er søsat af ministeriet for by, bo-

lig og landdistrikter, Kommunernes 
Landsforening, Naturstyrelsen og Re-
aldania.

Det betyder, at kommunen mod-
tager 500.000 kroner til at udarbejde 
en strategiplan for, hvordan man vil 
komme ud af den dårlige spiral. Det 
er en plan, som vil blive udarbejdet i 
det næste års tid, og hele projektet er 
planlagt til at løbe frem til 2030.

- Det glæder mig, at vi er en af de 
udvalgte kommuner, siger Tønders 
borgmester, Laurids Rudebeck (V).

- Med vores nye plan vil vi sætte 
fokus på de områder, der kan være 
med til at skabe øget udvikling i Tøn-
der Kommune, tilføjer han.

Borgerne inddrages
Tønder vil blandt andet arbejde på 
i højere grad at inddrage borgerne, 
og der skal tages udgangspunkt i de 
muligheder, som eksisterer. Ligesom 
i de andre udvalgte kommuner er 
der i Tønder en erkendelse af, at der 
er behov for forandring. Samtidig er 
man i kommunen også parat til at 
smøge ærnerne op og komme i gang.

Projektet har på landsplan et bud-
get på 20 millioner kroner, ligesom 
det forventes, at kommunerne med-
fi nansierer med yderligere ti mil-
lioner kroner. Kommunerne vil i de 
første tre år kunne støtte sig til et se-

kretariat. Senere er det meningen, at 
der skal dannes et netværk, så de 18 
kommuner kan udveksle erfaringer
 Jens Nygaard
 jn@fl a.de

Tønder med i nyt fremstød for yderområder

Ligesom andre yderområder vil Tønder Kommune gerne ind i en positiv udvikling, og det 
skal den ny kampagne være medvirkende til. (Foto: FlA)

Fra højre ses Michael Goodsite, USAs viceforsvarsminister Katherine Hammack, Sønderborgs viceborgmester Aase Nyegaard og oberst-
løjtnant Per Lyse Rasmussen. De var alle enige om, at dagene i Sønderborg har været lærerige for alle parter.  
 (Foto: Søren Nørgaard)

Nato har siden tirsdag 
holdt workshops i Søn-
derborg for militærfolk, 
erhvervsfolk og forskere 
fra ni lande. Formålet 
har været at fi nde frem 
til, hvordan grøn omstil-
ling kan gennemføres i 
militæret.

KONFERENCE

Sønderborg. Nato skal i fremtiden 
forsøge at blive mere miljøvenlige. 
Det gælder blandt andet, når de er 

i krig i for eksempel Irak eller Af-
ghanistan. Fra tirsdag til torsdag har 
Nato derfor holdt en konference i  
Sønderborg, hvor blandt andet den 
amerikanske viceforsvarsminister, 
Katherine Hammack, oberstløjtnant 
Per Lyse Rasmussen, der er forsvars-
attaché ved den danske ambassade i 
Washington, Klaus Bolving, direktør 
i Censec, og Peter Rathje, direktør 
for ProjectZero, deltog.

Valget af Sønderborg skyldes, at 
byen har gang i et projekt kaldet Pro-
jectZero, som skal sikre, at Sønder-
borg som den første by i Danmark 
bliver CO2-neutral. Det var derfor op-
lagt for NATO at holde konferencen 
her.

- I Sønderborg har man gang i et 
rigtig spændende projekt, som andre 

kan drage masser af inspiration fra. 
Nato vil i fremtiden forsøge at tænke 
mere miljørigtigt, når de er på mis-
sioner, og vores workshops i Sønder-
borg har åbnet op for en masse ide-
er, der nu skal arbejdes videre med, 
forklarede Michael Goodsite, der er 
blandt arrangørerne.

Den amerikanske viceforsvarsmi-
nister, Katherine Hammack lagde 
blandt andet vægt på, at selv de små 
handlinger kan få afgørende betyd-
ning for et grønnere NATO.

- Jeg har fået meget ud af mine da-
ge her i Sønderborg, hvor jeg er ble-
vet præsenteret for en masse gode 
idéer. Jeg hæfter mig blandt andet 
ved de mange vinduer i bygninger-
ne, der gør at man kan spare på lyset 
og dermed en del energi. Vi har også 

haft fokus på, hvordan vi kan undgå 
de store mængder spildevand. Vi har 
set, hvordan man løser problemet 
her i Sønderborg, og det er noget, vi 
vil tage til efterretning, siger hun.

På trods af tre lærerrige dage i Søn-
derborg venter der stadig en lang 
proces forud, før Nato og den ameri-
kanske hær kan kalde sig miljøven-
lige. Det mener Klaus Bolving.

- Vi har brugt dagene i Sønderborg 
til at udveksle ideer landene imel-
lem, men løsningerne bliver ikke ba-
re lavet hen over de næste par dage. 
Det er en langvarig proces, vi skal 
igennem. Det er et kulturskifte, da 
det er noget, som folk ikke er vant 
til, forklarer han.  Søren Nørgaard
 sn@fl a.de

Fra Sønderborg med 
ideer og muligheder

RESÜMEE

Die NATO mus in Zukunft ver-
suchen, mehr auf die Umwelt 
zu achten. Das gilt zum Bei-
spiel, wenn Krieg im Irak oder 
in Afghanistan ist. 

Von Dienstag bis Donnerstag 
fand deshalb in Sønderborg 
eine Konferenz der NATO statt, 
an der unter anderem die ame-
rikanische stellvertretende Ver-
teidigungsministerin, Katheri-
ne Hammack, Oberleutnant Per 
Lyse Rasmussen, der Verteidig-
ungsattaché an der dänischen 
Botschaft in Washington, Klaus 
Bolving, der Geschäftsführer 
von Censec ist, und Peter Rat-
hje, Geschäftsführer vom Pro-
jekt Zero, teilnahmen.

Der Grund, weshalb die Kon-
ferenz in Sønderborg stattfand, 
ist das Projekt Zero, das Søn-
derborg zu einer CO2-neutralen 
Stadt machen möchte. 


