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Vrede unge mænd Aydin Soei Hent PDF Nørrebro februar 2008. Gaderne står i brand. Politiet angribes med
brosten og andet kasteskyts i kvarteret omkring Blågårds Plads. Unge tænder ild til biler og containere.
Medierne beskriver optøjerne som en nærmest krigslignende tilstand. En udløsende faktor har været de

mange ofte krænkende kropsvisitationer i de såkaldte visitationszoner. I løbet af få dage breder urolighederne
sig til andre socialt belastede boligområder i Danmark over Tingbjerg og Vestegnen til Voldsmose og
Gjellerupparken. Begivenhederne kaldes i medierne Danmarkshistoriens værste indvandreroptøjer og

sammenlignes med tidligere optøjer i de franske forstæder. Der peges også på bandekriminalitet religiøs vrede
og kedsomhed i vinterferien. Men hvad var det i virkeligheden der udløste uroen og hvorfor blev en lokal
konflikt på Nørrebro til et landsdækkende fænomen? Vrede unge mænd forsøger at besvare disse spørgsmål
ved at afdække udviklingen i landets udsatte boligområder fra slutningen af 90 erne og frem. Bogen bygger
på interviews og samtaler igennem en lang periode med nogle af de unge selv både dem som var på gaden og
dem som afstod fra at deltage i optøjerne og med skolelærere socialarbejdere betjente og pædagoger. Bogen
arbejder i journalistisk form med sociologisk teori om vrede unge mænd i et forsøg på at trænge om bag
mediernes dækning af ghettoen og dens unge beboere. Aydin Soei (f. 1982) er BA i journalistik og
cand.public. i sociologi og medborgerskab fra Syddansk Universitet. Han har arbejdet for Dagbladet

Information samt P3 Nyheder og underviser i dag på Krogerup Højskole. Derudover er han formand for
foreningen Ansvarlig Presse og afholder jævnligt foredrag om medier medborgerskab og minoriteter. Aydin
Soei har tidligere skrevet bogen Skyld historien bag mordet på Antonio Curra om to drenges vej ind i en

kriminel løbebane i de københavnske bydele Nørrebro og Tingbjerg
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