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Misbrugte steddatter
kolding. En 50-årig mand er 
kendt skyldig i seksuelle over-
greb mod sin tidligere steddat-
ter. Retten i Kolding idømte i 
går manden et års fængsel. Han 
blev samtidig dømt til at betale 
en erstatning til hende. rb

Voldtog pensionist
københavn. En hjemmehjælper 
er af Østre Landsret blevet 
dømt for at have voldtaget en 
88-årig kvinde. Under et besøg 
overfaldt han kvinden og tvang 
hende til samleje. Han var tilkal-
devikar i firmaet ActivCare. rb

Ændrer ulandshjælp
danmark. Der bliver færre pen-
ge i ulandshjælp til de fattigste 
lande næste år. Udgifterne til 
flygtningemodtagelse herhjem-
me og flygtningetiltag på EU-
plan bliver højere end ventet, og 
regeringen ønsker at finde de 
penge på ulandsbistanden. rb

Kort nyt

Almedin Fejzic har 
forladt Danmark
københavn. Sagen om den udvi-
ste bosniske familie Fejzic nå-
ede i går et nyt kapitel, og fami-
lien fløj til Sarajevo, erfarer TV 
2 Lorry.

Afgangen forløb stille og ro-
ligt. Familien har holdt datoen 
tæt ind til kroppen, da de ikke 
ønskede et stort presseopbud i 
afgangshallen.

TV 2 Lorry har været i kon-
takt med både familiens ad-
vokat og værtsfar.

»Det var familiens 
ønske, at der ikke var 
noget presse, og ud-
sendelsen forløb 
ganske roligt. Nu vil 
de bare gerne til Sa-
rajevo i fred og 
ro,« sagde 
Lasse Koe-
foed til TV 
2 Lorry i 
går. 

Lasse 
Koefoed 
har væ-
ret 
værtsfar 
for Al-
medin 
Fejzic.

Familien skulle egentlig 
have været udvist den 13. okto-
ber, men Almedins far, der li-
der af skizofreni, skar sig i 
håndleddet i lufthavnen kort 
før afrejse og var efterfølgende 
indlagt på psykiatrisk hospital.

Den medicin, som Hemzo 
Fejzic tager for sin skizofreni, 
er ifølge Udlændingestyrelsen 
tilgængelig i familiens hjem-
land, Bosnien, og derfor kan 

de ikke få humanitært op-
hold i Danmark.

»Familien skal over-
natte de første par næt-
ter hos nogle andre ud-
sendte asylansøgere, 

indtil der falder ro på si-
tuationen,« siger 

Lasse Koefoed. 
ritzau

billedet, nagieb khaja har lagt op sammen med sit indlæg. privatfoto

Syrien. Den danske jour-
nalist nagieb Khaja var på 
vej over grænsen til Syrien, 
da tyrkisk grænsepoliti 
overfaldt ham. De lod ham 
alligevel krydse grænsen.

Den danske journalist Nagieb 
Khaja blev onsdag overfaldet 
af tyrkisk grænsepoliti. Han 
var på vej over den tyrkiske 
grænse med retning mod Syri-
en. 

»Jeg slap heldigt. Jeg kan 
godt tage nogle knubs, men jeg 
tror, de prøvede at få mig til at 
besvime. De sparkede til mit 
hoved som en fodbold,« siger 
Nagieb Khaja. 

Det er lige nu ulovligt at rej-
se fra Tyrkiet ind i Syrien, også 
selvom man er journalist, men 
det er noget, Nagieb har gjort 
mange gange før. Sådan er ar-

Dansk journalist: De sparkede 
til mit hoved som en fodbold

ikke fra at krydse grænsen 
igen. Det er jo en del af mit ar-
bejde at færdes i de her områ-
der, hvor jeg lever med større 
risici. Jeg ved, at det kunne 
være gået meget værre,« siger 
journalisten. 

Efter overfaldet havde Na-
gieb Khaja forventet, at han 
ville blive tilbageholdt af poli-
tiet og sendt hjem til Danmark 
med midlertidigt indrejsefor-
bud i Tyrkiet. At man alligevel 
lod ham rejse ind i Syrien, gjor-
de ham så fortørnet, at han har 
skrevet et indlæg om hændel-
sen på Facebook.  jbulow@mx.Dk

bejdsvilkårene. Alligevel over-
raskede overfaldet ham.  

»Selvom jeg ikke anerken-
der den midlertidige lov, Tyrki-
et har indført her, så har jeg 
forståelse for ordenshåndhæ-
vere, der bare prøver at følge 
ordrer. Men når de så efterføl-
gende lader mig rejse videre 

ind i Syrien det som de egent-
lig stoppede mig for så bliver 
jeg altså vred.«

Efter en tur på hospitalet i 
Syrien har Nagieb Khaja det 
godt, og han har mod på at 
fortsætte arbejdet.

»Det er jo hverdag for man-
ge det her, og det afholder mig 

Dansk kunstner spidder isbjørn i Paris

frankrig. deltagerne i klimatopmødet Cop21 i pa-
ris bliver nu konfronteret af en isbjørn. det er WWf 
verdensnaturfonden og billedkunstneren Jens gal-
schiøt, der er gået sammen om at sætte fokus på 
konsekvenserne af klodens udledning af Co2 for 

klima, natur, dyr og mennesker ved hjælp af blandt 
andet en isbjørn, der bliver spiddet på en himmel-
stormende graf, som gengiver ophobningen af Co2 
i atmosfæren fra tiden før industrialiseringen til i 
dag.    pr-foto

Stormen helga rammer nordjylland
norDjyllanD. I dag vil nordjy-
derne vågne op til en blæsen-
de dag. Danmarks Meteorolo-
giske Institut (DMI) melder 
nemlig om storm fra tidlig mor-

gen frem til klokken 12. Storm-
varslingen gælder i den nord-
ligste del af Danmark, i områ-
det omkring Thisted og Frede-
rikshavn, og på Vestkysten om-

kring Hjørring. Stormen får Ba-
nedanmark til at aflyse alle tog 
mellem Aalborg og Frederiks-
havn fredag fra klokken 5.52 til 
13.30.  ritzau

» Jeg rakte mine hæn-
der i vejret og gik stille 
og roligt hen mod dem«
Nagieb Khaja.
Citatet fra hans opslag på Facebook.

almedin Fej-
zic fløj i går 
til Sarajevo 
med sin fa-
milie, efter 
de er ble-
vet udvist 
af Dan-
mark.
metroxpress
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