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Tyrkiet tæt på nyvalg:
Den politiske krise i Tyrkiet er udtryk for, at landet står midt i en
identitetskrise - splittet mellem strømninger fra øst og vest.
Medvirkende: Yildiz Akdogan, cand. scient. pol. fra Århus
Universitet

Tilrettelæggelse:
Annette Hartvig
Mikkelsen
Vært:
Bjørn Byman

Borgerdemokrati:
"Borger-demokrati" er blevet et modeord i den franske
præsidentvalgkamp. Det er den socialistiske kandidat Ségolène Royal, der
har gjort det til sin mærkesag at inddrage vælgerne mere end de plejer at blive. Både i valgkampen, og
hvis hun bliver valgt på søndag, også i den politik hun vil føre.
Diskrimination.
Man må ikke afvise en gruppe unge i døren til et diskoteket, bare fordi de har en anden hudfarve, det
siger loven. Alligevel er der mange, der mener, at den slags er temmeligt udbredt i det danske natteliv.
Nu er landets første erstatningssag mod en diskoteksejer på vej.
Medvirkende: Niels Erik Hansen, leder af Dokumentations- og Rådgivningscenteret om
Racediskrimination
Dyre bestyrelser:
Bestyrelserne i de store danske aktieselskaber bliver overbetalt, lyder det i en ny analyse. Nej, lønnen er
OK, men de laver for lidt, lyder det fra en virksomhedskonsulent.
Medvirkende: Teddy Wivel, virksomhedsrådgiver med speciale i bestyrelser & Steen Thomsen,
Professor på Handelshøjskolen
Nyhedsoversigt:
Ved Carl Johan Rosenberg.
Budgetoverskridelser:
Med overskridelser på 120 og 151 procent på henholdsvis Storebæltstunne-len og Københavns Metro er
Danmark i international særklasse, når det gælder store byggerier, der sprænger budgetterne. Men
problemet kan løses, fastslår professor Bent Flyvbjerg i en ny doktorafhandling.
Medvirkende: Bent Flyvbjerg, professor, dr. techn., Aalborg Universitet
YouTube:
Internetsiden YouTube er blevet stedet, hvor flere hundredetusinde mennesker hver dag søger hen, når de
vil eksponere sig selv på video. Enten for at få afløb for en frustration - gøre deres talent synligt - eller
komme af med et budskab overfor et globalt publikum.
I øjeblikket har især én hændelse i USA affødt følelsesladede videoreaktioner, og et stort antal
kommentarer, på YouTube
Dagplejer i burka: Så får fynboerne igen debatten om muslimsk beklædning til at blusse op. En
Odenseansk dagplejemor arbejder nemlig i en muslimsk klædedragt, og det har skabt røre blandt
kommunalpolitikerne. Der er i øjeblikket ikke klarhed over, om det er en reel burka der er tale om, men
det er i hvert fald en mere omfattende beklædning en det muslimske slør
Medvirkende: Carina Christensen, Familie- og Forbrugerminister
Debat - Uenighed om Afghanistan: Taliban-militser bider godt fra sig i Afghanistans sydlige Hel-mandprovins. Derfor fremlægger regeringen i dag et forslag om at sende flere penge og flere solda-ter af sted
for at Danmark kan få gang i byggeriet af nogle skoler. Men er det den rigtige vej at gå, når det handler
om at vinde den afghanske befolknings tillid.
Medvirkende: Villy Søvndal, Forman for SF & Troels Lund Poulsen, Venstres politiske ordfører
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