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Coronaudskamning
af unge
irriterer Mike

19-årige Mike Viking Hansen føler, at de unge bliver uretfærdig
behandlet i forbindelse med coronapandemien. Han opfordrer til
bedre dialog.
Kristoffer Hanberg
Clemmensen

HELSINGØR: Corona, unge og
fester.
Ordene er på manges læber, og det er ikke i et positivt
øjemed. De unge beskyldes
for at se stort på corona-restriktioner, og det er ikke fair.
Sådan lyder udmeldingen
fra 19-årige Mike Viking
Hansen, der mærker coronaudskamningen på nærmeste
hold.
- Uanset, hvad vi gør, er det
forkert. Efter vi blev bedt om
at blive hjemme, fik vi at vide,
at vi måtte gå ud igen. Da vi så
gjorde det, fik vi skylden for
at bringe smitten op igen, forklarer Mike Viking Hansen.

Få fester

Mike Viking Hansen går i 3. G
på Helsingør Gymnasium. De
har aflyst alle fester, og selv i
det private er sammenkomsterne få.
- Jeg synes, at kritikken er
overdrevet. Det er ikke mit
indtryk, at unge fester lige så
meget, som folk beskylder os
for. Mine venner ses i fritiden,
men det er få, der holder fester, siger han.
Mike Viking Hansen har
kun været til enkelte fester, siden coronavirusset greb om

sig. Han fortæller, at der var
store mængder håndsprit, og
at folk generelt var forsigtige.
- Vi tænkte i alternative
forholdsregler. Til beer pong
havde vi for eksempel hver
vores øl, som vi drak af, og
vand i glassene, siger han.

Ensomt

Mike Viking Hansen fortæller, at det er svært at vende sig
til forholdsreglerne. Han savner det sociale samvær og at
kunne give vennerne et kram.
- Det er ensomt. Når man
ikke har det festlige arrangement i weekenden, flyder
ugen sammen. Det hele bliver
monotomt, og man mister
motivationen til overhovedet
at gøre noget, siger Mike
Viking Hansen.
Han føler, at han mister
kontakten til sine venner.
Især fordi, han er vant til altid
at være socialt aktiv.
- Det meste af tiden bliver
brugt sammen med familien
og min kæreste. Det er det,
konstaterer han.

Bedre dialog

Mike Viking Hansen forklarer, at mange i hans omgangskreds ikke er bange for
at få corona. Sådan tror han,
det er for mange unge, og derfor er det også sværere at blive hjemme fra forskellige ak-

FAKTA
HVAD ER BEER PONG?
● Drukspillet består typisk

af to hold à to spillere. Hvert
hold starter ud med seks eller 10 kopper opstillet i en
trekantformation i hver ende
bordet. Herefter forsøger
holdene på skift at kaste boldene ned i modstandernes
kopper - hvis det lykkes at
ramme ned i en kop, skal
indholdet af denne kop drikkes af det andet hold, og
koppen fjernes fra bordet.
Det første hold til at eliminere alle modstanderens kopper har vundet
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tiviteter.
- Virusset går jo hårdest ud
over de ældre. Det er meget at
give afkald på for deres skyld,
men selvfølgelig gør vi det, siger han og fortsætter:
- Det, jeg vil sige, er, at kritikken rammer forkert. Den
fremstiller os som nogen, der
ikke gør noget for andre. Det
er frustrerende.
Derfor opfordrer han til, at
forståelsen for hinanden bliver bedre mellem politikere,
ældre og yngre.
- Modsat Kåre Mølbak var

Mike Viking Hansen er elevrådsformand på Helsingør Gymnasium. Når han til sommer er færdig, planlægger
han at tage to sabbatår. Her vil han ind på Politikens Debattør- og Kritikerskole, og bagefter tænker han at
søge ind på statskundskab eller journalistik. Foto: Privat

den norske sundhedsminister hurtig til at anerkende, at
de unge gør det godt, men at
de skal tage den endnu mere
med ro, og at han forstår, de
har det svært, siger Mike
Viking Hansen.
Det, mener han, skabte
bedre grundlag for dialog på
tværs af generationer.
- Når vi begynder på gymnasiet, får vi at vide, vi skal behandles som voksne individer. Alligevel bliver vi sjæl-
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Det er ensomt. Når man ikke har det festlige
arrangement i weekenden, flyder ugen
sammen. Det hele bliver monotomt, og man
mister motivationen til overhovedet at gøre
noget
MIKE VIKING HANSEN, ELEV PÅ HELSINGØR GYMNASIUM

dent inddraget i »de voksnes«
diskussioner, og sådan er det

også i forhold til corona, konstaterer han.

Natteravn: - De unge i Helsingør er eksemplariske
Natteravn i Helsingør Kommune, Tanja Ravn
Hyll Geisler, genkender ikke kritikken af de
unges manglende corona-hensyn.
Kristoffer Hanberg
Clemmensen

HELSINGØR: Smitten stiger, og
de unge får skylden.
De fester for meget, de er
dårlige til at holde afstand og
de viser ikke hensyn. Sådan
lyder dele af kritikken, men

den vækker ikke genklang
hos Tanja Ravn Hyll Geisler.
Hun er natteravn i Helsingør Kommune, og her er de
unge hensynsfulde.

Nye samlingssteder

- De unge opfører sig eksemplarisk. Vi kan ikke nikke
genkendende til kritikken af

deres færden. De er virkelig
søde og forstående, siger
Tanja Ravn Hyll Geisler, 36 år.
Hun fortæller, at coronavirusset lynhurtigt gjorde
byen tavs i de sene aftentimer. Derfor bevæger Tanja
Ravn Hyll Geisler og de andre
lokale natteravne sig ikke
længere i bymidten.
- Vi fandt hurtigt ud af, at
de unge trak sig væk fra byen,
fordi det hele lukkede ned.
Nu går vi mere ved steder
som Reberbane Parken, Langebro i Ålsgårde og Nordkyst-

hallen, siger hun
Her samles de unge ofte i
grupper, dog uden at skabe
ballade eller utrygge coronarammer.
- De unge har brug for at
samles, selvfølgelig har de
det. Og jeg synes faktisk, at de
gør det på en god måde. I det
omfang, vi har set dem, er de
påpasselige, forklarer hun.

Skaber tryghed

Også natteravnenes kontakt
til de unge er upåklagelig.
Selvfølgelig opstår der ærger-

lige situationer, men for det
meste mødes natteravnene af
smil og god stemning.
- De kommer nærmest løbende over til os, når vi kommer forbi stederne, de samles.
Vi er jo ikke politi, vi er der
bare for skabe tryghed, og det
ved de, siger Tanja Ravn Hyll
Geisler.
Hun er natteravn på andet
år. Hovedsageligt for at gøre
en forskel, være der for andre
men også for at skabe trygge
rammer for sine to børn.

