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Belgien 
vedtager 
første lov om
dødshjælp til børn

KULTUR Forsiden

EM-helten Ricardo er død

Teater Charlotte Engelkes finder sin indre snedronning i Øbrohallen

Da den svenske danser og skuespiller Charlotte Engelkes første gang for to år siden trådte ind i Øbrohallen, blev hun overrasket
over, hvor majestætisk og højt til loftet der er i den københavnske svømmehal. »Jeg følte mig stor der. Jeg følte mig faktisk som
den dronning, jeg skulle spille«, siger hun med henvisning til sin daværende rolle som dronningemoder i ’Hamlet’. Nu bruger hun
igen Øbrohallen til at finde sin indre dronning frem til rollen som ’Snedronningen’ på Republique. Foto: Peter Hove Olesen

IBYEN Side 6-7

Fredag
14. februar 2014
Årgang 129. Nr. 136
Pris 35,00
Kundecenter
Politiken 70 15 01 01
1. udgave
www.politiken.dk

VEJRET. Lidt eller
nogen sol. Jævn til 
frisk vind fra sydvest.
3-7 grader.

A ntallet af udviste kriminelle fra
Østeuropa, der bryder deres ind-
rejseforbud og bliver pågrebet i

Danmark på ny, er på fire år steget mar-
kant. Det viser en ny opgørelse fra Rigspo-
litiet, som Justitsministeriet har sendt til
Folketinget. 

Der blev i 2013 rejst sigtelser mod i alt
191 østeuropæiske statsborgere for at bry-
de deres indrejseforbud, efter at de var
blevet udvist af Danmark på grund af kri-
minalitet. Det nærmer sig en fordobling
siden 2009, hvor 108 østeuropæiske stats-
borgere blev sigtet for det samme.

Især de mest organiserede kriminelle
blæser typisk på, at de er blevet smidt ud
af Danmark, siger Michael Ask, politiin-
spektør i Nationalt Efterforskningscenter
hos Rigspolitiet.

»Der er næsten udelukkende tale om
berigelseskriminalitet, og oftest indbrud.
Noget af det er meget organiseret, hvor
de kriminelle kommer i grupper og arbej-
der i hold«, siger han.

Stigningen skyldes både en skærpet
indsats fra politiet og det forhold, at der
kommer flere kriminelle fra Østeuropa til
Danmark, vurderer Michael Ask.

»I takt med med at vi i Danmark døm-
mer og udviser stadig flere østeuropæere,
får flere også indrejseforbud i Danmark,
og der vil dermed også blive taget flere
gengangere«, siger han.

Det samlede antal af udlændinge, der
bliver dømt til udvisning, er ifølge Udlæn-
dingestyrelsen steget fra 1.019 i 2011 til
1.379 i 2012.

Venstre: Vi er tossegode
Rumænske statsborgere udgør langt den
største andel af dømte østeuropæere, der
vender tilbage til Danmark. Men også fra
Polen og Litauen kommer kendte ansig-
ter. Stigningen overrasker ikke advokat
Ervin Birk, der har været beskikket forsva-

rer for adskillige tiltalte fra Østeuropa.
»Jeg har især i det seneste halvandet år

mødt rigtig mange gengangere, der i for-
vejen har en udvisningsdom. De får alle
sammen seks års udvisning, men det er
de ligeglade med. Jeg ser oftest rumæne-
re, der er kommet hertil i grupper med
bus. De cirkulerer rundt, starter i Norge
og kommer så til Sverige og Danmark«, si-
ger Ervin Birk.

Ifølge Venstres retsordfører, Karsten
Lauritzen, skyldes tendensen Danmarks
omdømme blandt kriminelle i udlandet.

»Tallene siger mig, at vi har et voksende
problem. Det er gået op for nogle krimi-
nelle, at straffen for at bryde indrejsefor-
bud er mild i Danmark, og at kontrollen
er ganske begrænset. Vi er simpelthen
tossegode på det område«, siger han. 

Han foreslår, at regeringen laver indivi-
duelle aftaler med de østeuropæiske lan-
de, så kriminelle kan afsone deres straf

der. Gerne med en
økonomisk gule-
rod til landene.

»Der er én let løs-
ning. Og det er af-
soning i hjemlan-
det fra dag ét. Man-
ge østeuropæiske
kriminelle betrag-
ter det som en ba-
deferie at afsone i
danske fængsler.
Men de frygter at

blive fængslet i deres egne lande«.
Det har ikke været muligt at få en kom-

mentar fra justitsminister Karen Hække-
rup (S). Men Socialdemokraternes rets-
ordfører, Trine Bramsen, understreger, at
regeringen tager problemet alvorligt.

»Der kan ikke være to meninger om, at
det er fuldstændig uacceptabelt, at folk,
der er smidt ud af Danmark, rejser ind
igen. Men jeg hæfter mig ved, at politiet
er utrolig effektivt og har styrket indsat-
sen over for østeuropæiske kriminelle,
der kommer hertil«, siger Trine Bramsen.

Ifølge hende sparker Venstre en åben
dør ind. Allerede i 2012 blev arbejdet med
at få kriminelle til at afsone i hjemlandet
styrket, og tallet er siden steget.

»Vi ser gerne, at de bliver sendt hjem til
afsoning. Jo før, desto bedre. Men hverken
Venstre, Dansk Folkeparti eller de konser-
vative var med. Derfor virker det absurd
at komme med sådan et krav, når arbejdet
allerede er i gang«.
jesper.vangkilde@pol.dk

Venstre kræver flere kriminelle udvist
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kriminalitet

STEFFEN MCGHIE OG JESPER VANGKILDE 

Flere udviste kriminelle fra
Østeuropa end nogensinde
bliver pågrebet i Danmark
igen trods indrejseforbud.
V vil sende til afsoning i
hjemlandet fra dag et. 
S: Det gør vi allerede.

Udviste 
kriminelle
strømmer
tilbage igen

Der er næsten
udelukkende
tale om 
berigelses-
kriminalitet 
Michael Ask,
politiinspektør

Foto: Jens Dresling, Lars Poulsen / PR-foto

Schweizisk afstemning
kan vise ideen med EU. 

T idligere på ugen stemte et
smalt flertal af schweizere for
at begrænse indvandringen

fra EU-lande. Mens 430.000 arbej-
der uden for Schweiz i EU-lande, vil
et flertal have loft over, hvor mange
borgere der kommer ind i landet
for at arbejde. Schweiz er ikke et
fuldgyldigt medlem af EU, men har
tilsluttet sig den frie bevægelighed
af varer, kapital, tjenesteydelser og
arbejdskraft. Over halvdelen af den
schweiziske eksport går til EU-lan-
de, så man kan roligt sige, at den
schweiziske økonomi er bundet op
på samhandel med resten af Euro-
pa, ligesom den danske i øvrigt. 

Men EU er ikke et tagselvbord. Vil
Schweiz ikke fri bevægelighed den
ene vej, findes den heller ikke den
anden vej. Det er samarbejdets na-
tur, at det er den gensidige forplig-
telse, der får det til at virke. Schwei-
zernes valg må derfor få konsekven-
ser. Resultatet af afstemningen er
trist, men kan alligevel ende med at
blive et tiltrængt eksempel over for
EU-lande på, hvad det kan koste i
f.eks. levestandard at vende ryggen
til EU.

RESULTATET af afstemningen er ikke
overraskende. Selv om der er tale
om et meget smalt flertal, er den ud-
tryk for en eroderende folkelig for-
ståelse for EU-projektet mange ste-
der i Europa. Sammen med nationa-
listers fremmarch, den voksende
konservative EU-skepsis i f.eks. Stor-
britannien og frygten for såkaldt
’velfærdsturisme’ viser afstemnin-
gen, at der er noget galt med fortøj-
ningen af det europæiske projekt i
dele af de europæiske befolkninger.

Det er de europæiske ledere nødt
til at tage alvorligt. Det nytter ikke
at lukke øjnene for bekymringerne.
Argumenterne må på bordet, debat-
terne må tages i bokseringen, og
første slag er valget til EU-parlamen-
tet, som kan blive et triumftog for
de EU-skeptiske partier, hvis ikke
fortalerne kommer ind i kampen. 

I Danmark må de partier, som
støtter EU’s frie bevægelighed, stå
sammen om at forklare det væld af
fordele, som følger med, på et for-
ståeligt dansk. Det er ikke tiden til at
stikke hovedet i busken af taktiske
årsager. 

De europæiske regeringer kom-
mer heller ikke uden om at tage fat
og finde svar på bekymringerne – li-
ge fra sikring mod social dumping
over større eller mindre trusler mod
velfærden til EU-domstolens vok-
sende indflydelse. 

Hvis den folkelige fortøjning skal
bevares, er politikerne nødt til at vi-
se forståelse for bekymringerne og
møde dem i både handling og argu-
menter. ak

Kæmp for
Europa

politiken mener
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InTERVIEW Charlottes engelkes

D et må være to år siden, jeg besøg-
te Øbrohallen for første gang.
Det var vinter, januar, tror jeg, og

jeg var lige kommet til København,
hvor jeg skulle spille
dronningen i ’Ham-
let’. Efter en jul med
lidt for meget at spise
og lidt for meget at
drikke, følte jeg mig
ret utrænet. Så da det
gik op for mig, at der
lå en svømmehal tæt

ved teatret, besluttede jeg mig for at gå
ind og svømme nogle baner. 

JEG TAGER altid i svømmehallen, når
jeg er i udlandet. Man oplever virkelig
kulturen i et land, når man går i svøm-
mehallen der, synes jeg. Der er noget
enkelt og folkeligt over svømmehaller.
Det er alle slags mennesker, som mødes
der. 

I mange svømmehaller sidder man jo
og klamrer sig til sit håndklæde, fordi
man ikke har lyst til at være nøgen. Og i
Sverige, hvor jeg kommer fra, er der en
tendens til, at svømmehallerne er lidt
kolde. Både helt bogstaveligt og rent fø-
lelsesmæssigt. Sådan var det ikke i
Øbrohallen. Der var sådan en varme
overalt, så jeg smed bare tøjet med det
samme og gik nøgen rundt uden at væ-
re genert. 

INDEN JEG gik i vandet, sad jeg i sauna-
en et godt stykke tid sammen med nog-
le ældre kvinder. Det var sådan nogle
kvinder, som havde en masse historier i
deres ansigter og deres kroppe. 

Vi snakkede næsten ikke, men mens
jeg sad der ved siden af dem, forestille-
de jeg mig, hvilke mennesker de var.
For mig virkede de som nogle kvinder,
der havde været igennem noget svært,
men var blevet stærkere af det. På det

tidspunkt gik jeg og forberedte mig til
min rolle som dronning, men det var
først, da jeg sad der i saunaen, at jeg rig-
tig fandt ind til den. For en dronning
må være stærk, for at hun kan hvile i sig
selv. Ligesom kvinderne i saunaen. De
blev en inspiration for mig.

I DET HELE taget blev Øbrohallen vigtig
for mig i arbejdet med rollen. Da jeg
kom ind i hallen, blev jeg helt overvæl-
det over, hvor majestætisk der var. Må-
ske var det de høje lofter. Måske var det
skulpturerne. Måske var det auraen af,
at der måske engang var sket noget
stort lige her i det her rum.

Svømmehaller kan godt være hårde
at være i. Tit er akustikken så dårlig, at
man kan høre ethvert barneskrig og et-
hvert pjask. Men Øbrohallen var der

storhed over. Og jeg følte mig stor der.
Jeg følte mig faktisk som den dronning,
jeg skulle spille. 

Som danser ligger jeg meget på gul-
vet og varmer op, så gulvet er altid no-
get af det første, jeg lægger mærke til,
når jeg er et nyt sted. I Øbrohallen var
det et gråt keramikgulv, der føltes så
varmt og behageligt at gå på, at jeg blev
helt salig. Det var som at blive kysset
over hele kroppen.

Jeg var nok i Øbrohallen i to timer
den dag. Jeg svømmede 1 kilometer og
gik ud i saunaen igen. Den vinter brug-
te jeg svømmehallen mange gange. For
at komme i form og for at finde ind til
min dronning. Og nu, hvor jeg spiller
snedronning på Republique, gør jeg
det igen«.
louise.skov@pol.dk

Den svenske performancekunstner Charlotte Engelkes
fandt frem til sin indre dronning den formiddag, 
da hun trådte ind i Øbrohallen for første gang. 

Det var
som at blive 
kysset 
over hele 
kroppen

KLORDIVA.
Svenske Charlotte
Engelkes kom i
kontakt med sin 
indre dronning, 
da hun gæstede 
Øbrohallen for 
første gang. Nu
kan hun opleves i 
rollen som 
Snedronningen på
Republique. Foto:
Peter Hove Olesen

FORTALT TIL 
LOUISE SKOV
ANDERSEN

Charlotte 
Engelkes
Svensk performancekunstner, danser
og skuespiller. Producerer forestillinger,
som hun turnerer verden rundt med.
Debuterede i den svenske dansetrup
Astarte og blev i 1987 en del af perfor-
mancegruppen Michael Laub/Remote
Control Productions.
Har arbejdet sammen med flere 
internationale instruktører og teatre,
bl.a. det københavnske teater 
Republique, hvor hun i 2012 havde 
rollen som den svigefulde 
dronningemoder i ’Tiger Lillies 
perform Hamlet’.
Kan netop nu opleves i Republiques
opsætning af H.C. Andersens 
’Snedronningen’. Forestillingen er skabt
af den kunstneriske trio instruktør 
Martin Tulinius, scenograf Dorte Holbek
og madkunstner Mette Martinussen og
spiller til 8. marts.
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Københavner-
fortællinger
Ibyen taler med en række 
københavnere om deres bedste, 
sjoveste eller værste oplevelse
med København.
I dag performancekunstneren
Charlotte Engelkes. 
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HVAD SKAL 
DU LAVE I
WEEKENDEN?
Find nye guider og opdag 
København hver dag på 
politiken.dk/ibyen

En pause fra kulden: 
Få varmen med en 
god kop te

Valentine’s Day: 
Tag din udkårne med 
på cocktailbar

En god start:
Snup en let og billig 
morgenmad
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