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Khader taber vælgere

Hverken VM eller OL

Enestuer

Hvedebrødsdagene med tocifret tilslutning i meningsmålingerne er tilsyneladende forbi for Naser Khader og Ny
Alliance. I en ny måling fra Rambøll
Management falder det nye, borgerlige
midterparti med over to procentpoint
og går tilbage fra 22 til 17 mandater.

Storhedstiden for dansk kvindehåndbold og landsholdets
træner Jan Pytlick er forbi. De danske håndboldkvinder får
ikke mulighed for at vinde olympisk guld for fjerde gang i
træk i Beijing 2008. Lørdag blev returkampen om en VMplads tabt 25-29 i Ukraine, og VM-turneringen var danskernes sidste mulighed for kvalifikation til OL.

Flersengsstuer på hospitalerne er et levn fra en fortid. De er
et levn fra den tid, da overlægerne i ophøjet arrogance
betragtede patienter som objekter og ikke som individer.
Man kan dybest set undre sig over, at patienter i så mange år
stiltiende har affundet sig med som en selvfølge at blive
stuvet sammen i lange rækker under forhold, som blev
standardiseret for flere hundrede år siden.

- 1. sektion, side 4
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Det er forbudt:

Carlsbergs ølpiger lever i elendighed Men mange
forældre
slår stadig
deres børn
Af JØRGEN SKADHEDE

Urealistiske forventninger: Regeringen
presser på for en hurtig beslutning og
henviser til, at EU vil betale op til 30 pct. af
udgifterne. Men det anses af eksperter,
embedsmænd og politikere for helt
urealistisk, og indtil videre har EU da heller
ikke givet garantier for noget som helst.
Af LARS FROM og KIM HUNDEVADT

Meget tyder på, at et af de vigtigste argumenter for at bygge Femer-broen her og nu – et gigantisk
EU-tilskud på op til 30 pct., svarende til 12-13 mia. kr. – ikke har
hold i virkeligheden.
Tilhængere af broen med transportminister Flemming Hansen
(K) i spidsen presser på, for at beslutningen om broen skal træffes i
de kommende uger, fordi EU vil
betale op til 30 pct. af regningen.
Samtidig betegnes muligheden
for et gigantisk EU-tilskud som
»historisk«.
Men den gavecheck er højst
usikker. Eksperter, embedsmænd
og politikere, som Morgenavisen
Jyllands-Posten har talt med, er
enige om, at EU under ingen omstændigheder vil betale 30 pct. af
de 42,5 mia. kr., som Transportministeriet i dag regner med, at
hele projektet kommer til at koste
– inkl. landanlæg.

Skarp konkurrence
EU’s transportkommissær Jacques Barrot har ganske vist tilkendegivet, at EU kan give op til 30 pct. i
tilskud, men Femer-broen er i
knivskarp konkurrence med 29
andre infrastrukturprojekter –
deriblandt højhastighedstog og
nye motorveje, som skal løse
akutte flaskehalse i den europæiske trafik eller forbinde Øst- og
Vesteuropa samt det europæiske
satellitprogram Galileo.
Samtidig er den samlede EUpulje til såkaldt ”transeuropæiske
netværk” beskåret drastisk til i alt
kun 60 mia. kr.
»Da vi har fået under halvdelen
af de penge, vi havde bedt om,
kan man intet sige om fordelingen, før alle projekter er gennemgået ved udgangen af 2007,« fastslår talsmand for transportkommissæren, Marja Quillinan.
Brotilhænger og medlem af EUParlamentets budgetudvalg, An-

ne E. Jensen (V), tror da heller ikke
på 30 pct.
»Der bliver kamp om pengene.
Det mest realistiske vil måske være, at vi kan få 20 eller 25 pct. i
støtte – mit gæt vil være omkring
7,5 mia. kr. Der er dog ingen garantier for noget som helst. Det
eneste sikre er, at hvis vi ikke melder ind, så får vi heller ikke noget.«

Luftkastel
Socialdemokraten Bettina Hagedorn fra budgetudvalget i Forbundsdagen i Tyskland mener, at
talen om 30 pct. i støtte minder
om et luftkastel.
»Der er 30 projekter, der har
søgt om støtte til byggeprojekter,
som samlet løber op i 1.200 mia.
kr. Det betyder, at der i gennemsnit kun kan blive 5 pct. i støtte til
hvert projekt. Derfor er det ren teori at tale om 30 pct. Folk, jeg taler
med i Bruxelles og Strasbourg,
vurderer det ikke som realistisk,
fordi der er langt mere presserende problemer med infrastrukturen andre steder i Europa,« forklarer den tyske parlamentariker.

Ministeriet venter 10 pct.
Ifølge transportminister Flemming Hansens pressekonsulent,
Nicolai Jöhncke, regner Transportministeriet da heller ikke
med at få 30 pct.
»Men det ville være underligt,
hvis vi ikke fik 10 pct. i støtte til
selve broforbindelsen. Derfor har
man i nogle af rentabilitetsberegningerne kalkuleret med 10 pct.,«
oplyser Nicolai Jöhncke.
Ifølge ministeriets eget notat
fra juni 2004 er den forventede
støtte fra EU sat til 3,556 mia. kr.
Det svarer til 10 pct. af selve broen
og 8,34 pct. af den samlede udgift
på 42,5 mia. kr.

E Illusionernes bro
- Indblik, side 1-2

4.000 såkaldte ølpiger lever en kummerlig tilværelse i Cambodja som salgsstyrke for hovedrige bryggerikoncerner,
heriblandt Carlsberg. De må leve med
vold, sexmisbrug, druk og fattigdom,
som følger med jobbet på barer og

restauranter i Phnom Penh. Morgenavisen Jyllands-Postens Thomas Aue Sobol
fulgte kvinderne på jobbet og privat. Det
blev en beretning om ydmygelser og
grusomhed. Foto: David Høgsholt
- ErhvervsMagasinet, side 2, 6 og 7

90 års
dagen
Kvindeundertrykkelse i enhver form
får Lise Nørgaard til at reagere skarpt. Det gælder således også
tilslørede kvinder.
Lise Nørgaard fylder om få dage 90
år.
- Interview, Indblik, side 7
Med sine fortællinger har Lise Nørgaard forstået at knytte
historien om Danmark sammen.
Kulturminister Brian Mikkelsen (K)

- Meninger, 1. sektion, side 10

Danske forældre nøjes ikke med at opdrage med ånden, men bruger også
hånden.
Selv om Folketinget for præcis 10 år
siden afskaffede forældrenes ret til at
revse deres børn, bliver der stadig brugt
syngende lussinger i opdragelsen i de
danske hjem.
En ny undersøgelse fra Børnerådet
blandt 1.100 børn fra 5. klasse viser, at
hvert ottende barn har oplevet at blive
slået.
»Det er bekymrende, at en stor gruppe af børn stadig er udsat for vold, og at
vold bliver brugt som et middel i opdragelsen. Det viser, at vi voksne ikke tilstrækkeligt har forstået, at vold og
hårdhændet behandling ikke hører
hjemme i børneopdragelsen. Det virker
ikke, og at slå er ekstremt ydmygende
og ødelæggende for relationen mellem
forælder og barn,« siger Charlotte
Guldberg, der er formand for det statslige råd Børnerådet.
Der findes ikke sammenlignelige undersøgelser fra 1990’erne, men Charlotte Guldberg tvivler på, at afskaffelsen af revselsesretten har haft nogen effekt på antallet af lussinger.
Selv om loven klart siger, at det er
forbudt for forældre at lægge hånd på
deres børn, kan forældrene ikke blive
straffet, før der er tale om regulær vold
med tydelige fysiske skader til følge.
Charlotte Guldberg mener dog ikke,
at det er nødvendigt at skærpe lovgivningen.
»Det er ikke det, der skaber ændringer. Det, der ændrer noget, er, at vi flytter ved vores værdier og normer.«

Ingen ændring i 10 år
Men danskernes holdning har ikke flyttet sig de seneste 10 år.
I 1997 svarede 25 pct. af de voksne
danskere, at det er i orden, at forældre
bruger fysisk afstraffelse i opdragelsen.
Det viste en meningsmåling lavet af
Sonar for Morgenavisen JyllandsPosten.
I en ny meningsmåling, som Rambøll har foretaget for Jyllands-Posten,
er der fortsat 25 pct. af danskerne, som
svarer, at det er i orden at bruge en
endefuld eller en lussing i børneopdragelsen.

- Indblik, side 5

Efter skandalen
Byture med vennerne må fremover afkortes. Morten Messerschmidt ser tilbage på balladen
om en påstået Hitler-hyldest.
- Indblik, side 4
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