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Oplevelser på liv og død frister
Soldater strømmer til missionen
i Afghanistan i en
grad så forsvaret
må sige nej til nye
kontrakter.

LØB TIL FORDEL FOR HJERTEBØRN: Foreningen KUUL samlede i
går penge ind til hjertebørnene på Skejby Sygehus. De havde inviteret 300 til at løbe med fra Storcenter Nord til sygehuset. Foto: Scanpix

DSB udvider togdriften i Sverige
KØBENHAVN: Sverige er DSB’s andet hjemmemarked, og nu
kan statsbanerne føje endnu to svenske strækninger til sine
aktiviteter. Fra denne uge driver DSB regionaltogstraﬁkken i Jönköping-området i det centrale Sverige og i Göteborg længere mod nord. Med de to nye strækninger kører
DSB ﬂere strækningskilometer i Sverige end i Danmark, og
op imod hver fjerde kunde er svensker.
I alt driver DSB ﬁ re svenske strækninger - Øresundstraﬁkken, Roslagsbanen, Tåg i Väst og Krösatåg. Det giver næsten 24 millioner togkilometer og servicering af godt 60 millioner svenske passagerer om året.
Fra juni 2011 kommer endnu en strækning til, når DSB begynder driften af Upptåget nord for Stockholm.
Også i Tyskland vinder DSB frem med kørsel siden marts
på Odenwaldbahn mellem Frankfurt og Eberbach, . Desuden fra denne uge Vias Rheingau-traﬁkken mellem Frankfurt am Main og Koblenz. De to operationer omfatter 4,1 millioner togkilometer og løber til henholdsvis 2015 og 2023.

DANMARK: De små overlydsknald fra Talibans spidse
AK-47 projektiler, der pifter
hen over dit hoved.
Åndedrættet, der bliver
kort og presset, mens du
trykker dig ned mod jorden.
Og adrenalinen, der hviner gennem kroppen, når
du trækker geværet ind til
skulderen og besvarer ilden
sammen med kammeraterne i delingen.
Oplevelser på liv og død er
en af de afgørende ting, som

får danske drenge og piger
til at melde sig til missionen
i Afghanistan.
Mens befolkningens opbakning til missionen falder, og politikerne på Christiansborg i stigende grad
diskuterer, hvornår Danmark kan komme ud af krigen, så strømmer soldaterne
til missionen i Afghanistan.
Ifølge nye tal fra Forsvarets Personeltjeneste er der
fyldt helt op på Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse,
der forbereder soldaterne på
missionen. Og når soldaterne kommer hjem efter seks
måneder i Afghanistan, er
det nu meget få, der kan få
kontrakt med forsvaret.
I år har forsvaret måtte
afvise mange soldater, som
ønsker en såkaldt K-35 kontrakt, når de vender hjem

fra Afghanistan. K-35 kontrakten betyder, at man
kan blive i forsvaret til man
fylder 35 år og dermed blive
udsendt til eksempelvis Afghanistan igen.
I 2008 ﬁk 462 menige soldater en K-35 kontrakt med
forsvaret, efter de havde været seks måneder i Afghanistan. I år er det tal mere end
halveret til 174 soldater. Forsvaret har ganske enkelte
ikke plads.

Fyldt helt op
Kamptropperne er fyldt helt
op, så de sidste konstabler
har fået kontrakt med Ingeniørregimentet, mens de
sidste befalingsmænd har
fået kontrakt med militærpolitiet.
For den almindelige dan-

sker kan det virke overraskende, at soldater vil af
sted, selvom vejsidebomber
dræber og lemlæster soldater på alle hold. Det betyder
ikke, at soldaterne lukker
øjnene for faren eller ikke
er klar over, hvad de går ind
til.
Det siger psykolog Vibeke
Schmidt, der er chef for Institut for Militærpsykologi.
- Vi hører meget om risikoen ved at være udsendt
og om ubehaget ved det. Vi
taler om det, som om soldaterne dybest set ikke er
rigtig velforvaret, hvis de
vælger at tage af sted. Men
de ved godt, at en udsendelse
kan få alvorlige konsekvenser, og de tager et bevidst
valg, fordi de godt kan lide
deres arbejde, siger Vibeke
Schmidt.

HOLSTEBRO: En 52-årig mand blev lørdag aften dræbt i en
arbejdsulykke i Neder Hvam mellem Silkeborg og Viborg.
Manden var i marken for at tage roer op, da han på et tidspunkt ville rengøre roeoptageren.
- Men noget gik galt, og han kom i klemme i maskinen, fortæller vagtchefen ved Midt- og Vestjyllands Politi.
Han blev fundet af et familiemedlem, der undrede sig
over, at hans traktor stadig stod på marken kort før klokken
21.30.

Vi har stadig madpakke med

Thorning møder Clinton og Blair
DANMARK: Helle Thorning-Schmidt, socialdemokratisk
statsministerkandidat, er på vej til New York, hvor hun
mandag skal sidde til højbords i et panel hvor tidligere, nuværende og håbefulde regeringschefer skal tale om at skabe
vækst i økonomien.
Når mødet åbner, deler den socialdemokratiske formand
bord med den tidligere amerikanske præsident Bill Clinton
og den forhenværende britiske regeringschef Tony Blair.
Dem skal hun også møde direkte tirsdag, når mødet er lukket.
Formålet med mødet Global Progress Council er, at yngre
og ældre politikere fra en række lande skal kunne udveksle
erfaringer.
På deltagerlisten står også den afgående svenske socialdemokratiske formand, Mona Sahlin, og den tidligere spanske, socialistiske regeringschef Felipe González.
Mødet er arrangeret af tænketanken American Progress.

Staten tjener stort på prostitution
DANMARK: Staten indkasserer hvert år et trecifret millionbeløb i skatteindtægter fra prostituerede.Det fremgår af beregninger som B.T. har foretaget på baggrund af tal fra Servicestyrelsen, Skat og Sexarbejdernes Landsforbund.Ifølge
SKAT betaler godt hver tredje sexarbejder skat og moms af
deres indtægt. Ifølge B.T.s udregninger indkasserer Skat
årligt 163.987.200 kroner fra prostitution.Skat har godkendt
B.T.s regnemetode, men ønsker ikke at forholde sig til de
konkrete tal, da de beror på et skøn.Statens høje indtægt
fra prostitution skræmmer Kvinderådet, der arbejder for et
forbud mod sexkøb. »Det er usselt af staten at tjene penge på
prostitution, der har psykiske og fysiske konsekvenser for
mange af de kvinder, der udøver det«, siger Majken Lundberg til B.T.I Danmark er det lovligt at arbejde som prostitueret, men det er ulovligt at tjene penge på andres prostitution.

Hjort vil afskaffe tidlig pension
ÅRHUS: Soldater, politibetjente og fængselsbetjente kan vinke farvel til pension som 60- eller 63-årig, hvis det står til
ﬁnansminister Claus Hjort Frederiksen (V), skriver Morgenavisen Jyllands-Posten.
Som arbejdsgiver for de statsansatte kræver han et opgør
med særlige regler om tidlig pension i forsvaret, politiet og
Kriminalforsorgen, når forhandlingerne om nye overenskomster går i gang mandag. I dag kræver overenskomsterne, at soldater går på pension som 60-årige, og den pligtige
pensionsalder for politi- og fængselsbetjente er 63 år.
Det hører ingen steder hjemme i en tid med stigende levealder, og en folkepensionsalder på 65 år, mener Claus Hjort
Frederiksen.

Asbestsyge mister erstatningsret
DANMARK: Danskere, der er blevet alvorligt syge efter at
have arbejdet med asbest, kan efter nytår ikke længere få
erstatning, hvis deres sygdom har været mere end 30 år om
at udvikle sig, skriver Morgenavisen Jyllands-Posten.
Det er konsekvensen af den såkaldte forældelseslov, som
blev vedtaget af et bredt ﬂertal i Folketinget i 2007. For mange tager det dog mere end 30 år, fra de har indåndet asbest, til
de udvikler lungehindekræft. Kræftens Bekæmpelse vurderer, at loven hvert år vil ramme op mod 40 personer.

for at prøve sig af gennem
forsvaret. At komme i krig
er den ultimative trykprøve
af ens evner og ens formåen,
og det tror jeg, tænder mange unge, siger Flemming
Vinter.
Han tror ikke den faldende
opbakning til missionen vil
påvirke soldaternes lyst til
at tage af sted.
- Det afgørende for soldaten er, om der er opbakning
til ham eller hende. Både
befolkningen og politikerne
er gode til at skelne mellem
missionen og den enkelte
soldats indsats. Folk ved
godt, at soldaten ikke har
valgt missionen, men løser
en opgave, som der er blevet
pålagt af regeringen, siger
Flemming Vinther.
/ritzau/

Stribevis af
valgsteder
spares væk

Mand klemt ihjel i roemaskine

DANMARK: To ud af tre danskere smører madpakker hjemmefra, og det er ikke kun til børnene. Ligeså ofte er madpakken til en voksen i husstanden, skriver FoodCulture.dk.
Hele 66 pct. af danskerne eller knap 1,7 millioner af de danske husstande smører madpakke mindst én gang om ugen.
For 59 pct. af danskerne er det mindst tre gange ugentligt.
Det viser en forbrugerundersøgelse blandt danskere over 15
år foretaget for Landbrug og Fødevarer af Synovate. Tallene
overrasker en forbrugerekspert.
- Det undrer mig, at madpakkerne stadig fylder så meget i
de danske hjem. I min bevidsthed fylder kantine- og madordninger meget i den offentlige debat, så det er interessant at
se, at det er så almindeligt, at man smører madpakker, siger
chefkonsulent i Landbrug og Fødevarer, Klaus Jørgensen.
På baggrund af analysen vurderer han, at der bliver smurt
omkring to millioner madpakker dagligt.
Og det er på ingen måde forældrene, der udelukkende smører til børnene. De smører i lige så høj grad madpakke til sig
selv.

Hun peger på, at arbejdet
er meningsfuldt for soldaten
og giver unikke relationer
til de andre soldater.
- Man har en relation på liv
og død, fordi man er hinandens sikkerhed. Derfor skal
man fungere bedst muligt
- ikke bare for sin egen, men
også for de andres skyld, siger Vibeke Schmidt.
Ifølge formanden for Hærens Konstabel og Korporal
Forening (HKKF), Flemming Vinther, er det en
blanding af fællesskabet,
ønsket om at gøre en forskel
og ikke mindst muligheden
for at prøve sig selv af, der
får unge til at søge til Afghanistan.
- Det har altid tiltalt unge
at teste, om de handler korrekt under ekstremt pres.
Nu har de unge mulighed

I aften tørner tørner statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og SF’s formand, Villy Søvndal, sammen på TV2 News. Billedet er fra EU-valget i
2009.
Foto: Scanpix

Krav fik DR til at droppe duel
Løkke ville bestemme emner til tv-duel
mellem ham og
Villy Søvndal, siger
DR, der afviste.
Duel sendes på TV2.
DANMARK: Tv-duellen mellem statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og SF’s
formand Villy Søvndal om
overbetaling af privathospitaler kunne være foregået

USA venter
forsigtig Løkke
efter klimatæv
KØBENHAVN: Det er nok en
mere afdæmpet statsminister Lars Løkke Rasmussen
(V), som man vil se i international sammenhæng fremover. Sådan vurderede den
amerikanske ambassade i
København statsministeren
i forhold til det skuffende
resultat af klimatopmødet i
København i december 2009,
hvor Løkke var mødeleder.
Løkke ville formodentlig
ikke tage ﬂere chancer på
den internationale scene,
lød bedømmelsen ifølge et
dokument, som nu er offentliggjort af WikiLeaks.
Indberetningen fra den 5.
februar 2010 er ikke klassiﬁceret som hemmelig, men
stemplet til embedsbrug.
Det meste af dokumentet er
en beskrivelse af de danske
reaktioner på topmødet. Til
sidst kommer en kort kommentar fra ambassaden
selv.

på DR i aften. Men DR afviste krav fra statsministeren
til debattens indhold, lyder
det fra DR.
Nu vil duellen foregå på
TV 2 News, skriver Politiken.dk.
- Vi har været i dialog om
duellen, men kan konstatere at statsministeren og
hans stab ville have opfyldt
ønsker om debattens emner,
længde og tidspunkt. Den
ret vil vi ikke afgive, siger
Ulrik Haagerup, nyhedsdirektør i Danmarks Radio.

Han vil ikke udtale sig om,
hvilke emner Lars Løkke
Rasmussen ikke ønskede at
debattere.

Omstridt
Lørdag oplyste Lars Løkke
Rasmussen i Politiken, at
han vil udfordre Villy Søvndal til duel om sundhedspolitikken.
Duellen er blevet omstridt,
da SF ikke mener de har haft
indﬂydelse på forholdene
omkring den.

Hos DR kan man nu konstatere at statsministeren
to gange i træk har fravalgt
DR til sine duelmøder til fordel for konkurrenten TV 2.
- Det tager vi til efterretning, siger Ulrik Haagerup.
Han vil dog ikke lade
Venstre få indﬂydelse på
kommende debatter af den
grund.
- Vi kommer ikke til at
konkurrere om at afgive
vores redigeringsret, siger
DR’s nyhedsdirektør til Politiken.dk.

DANMARK:
Kommunerne
fortsætter med at lukke
valgsteder i stribevis for at
spare mandskab og penge.
Og det afskrækker så mange
vælgere fra at stemme ved
valgene, at det er et problem
for demokratiet.
Det mener såvel oppositionen som valgforskere, der
vil have udviklingen bremset.
- Det er meget små penge,
man sparer. Og det er en
dårlig idé i betragtning af,
hvor vigtig valgdeltagelsen
er for demokratiet. Det gør
større skade end de fordele,
kommunerne sparer sig til,
siger Socialdemokraternes
kommunalordfører Rasmus
Prehn.
Antallet af valgsteder er
faldet støt siden folketingsvalget i 2005, både i landdistrikter og i byerne. i 2005
var der 271 ﬂere valgsteder
end ved kommunalvalget
sidste år. En frisk opgørelse
fra datacentralen, KMD, viser, at 40 valgsteder ﬂere er
nedlagt siden i forbindelse
med de seneste, kommunale
budgetforlig.
Imens har valgdeltagelsen
været faldende igennem de
seneste år. Især ved rene
kommunalvalg, hvor stemmeprocenten også altid er

lavere, end når der er folketingsvalg.
I forhold til kommunalvalget i 2005 faldt valgdeltagelsen i 2009 med næsten ﬁre
procent point til 65,8 procent. Ved kommunalvalget
i 1997 var valgdeltagelsen på
70,1.
- Så stort et fald i valgdeltagelsen er dramatisk. Jo højere en valgdeltagelse, jo mere
repræsentative for borgerne
bliver de beslutninger, som
politikerne kommer til at
træffe. Det undrer mig, at
kommunerne vil spare på
det her, siger kommunalforsker og professor Ulrik Kjær
fra Syddansk Universitet.
I Venstre kalder medlem af
Folketingets kommunaludvalg og tidligere borgmester
i den gamle Broby Kommune, Erling Bonnesen, sparerunden på valgsteder for
afbalanceret. Han mener, at
den faldende valgdeltagelse
især skyldes kommunalreformen.
- Jeg tror, at det har spillet
ind, at folk har skullet forholde sig til et nyt kommunalt landskab med mange
sammenlagte kommuner.
Det kan sagtens vise sig ved
næste kommunalvalg, at
valgdeltagelsen stiger igen,
siger han.
/ritzau/
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Endagstur
til Vallåsen
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Altid en afgang der passer

Jørn Jørgensen
Esbern Snares Vej 13
2960 Rungsted Kyst

Steen Pedersen
Selsøvej 10
4050 Skibby

Bodil Stenvang
Slotsvænget 23
3400 Hillerød

Anne Marie Lund
Højbjerg Vang 47
2840 Holte

Vagn Larsen
Arresøvænget 13
3300 Frederiksværk

Lone Elmsted
Toftegårdsvej 51
3630 Jægerspris

Tillykke til vinderne og tak
for alle de indsendte løsninger.
Vinderne vil få tilsendt et gavekort
på en and, som skal afhentes i
Føtex - Frederikssund, Fredensborg,
Helsingør eller Hillerød.

Liv og puls – tæt på dig!

