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Bendtner slog til

Blair har skiftet tro

Udslip

Et minut, efter at han var kommet på
banen, sørgede den danske landsholdsangriber Nicklas Bendtner for, at Arsenal fortsat er tophold i Premier League,
da det bare 19-årige stortalent scorede
sejrsmålet til 2-1 i opgøret mod Tottenham.

Storbritanniens tidligere premierminister Tony Blair har
skiftet tro og er konverteret til katolicismen. I flere måneder
har der været spekulationer om, at Blair, hvis hustru, Cherie,
og deres fire børn alle er katolikker, også ville skifte tro. Tilsyneladende har Blair forberedt sig på sit trosskifte ved at
deltage i et særligt program.

Atmosfæren tilføres uanede mængder af drivhusgasser fra
køretøjer, der holder i kø på overbelastede motorveje, bestandigt må standse for rødt på gennemfartsveje uden grøn
bølge osv. Bevidstheden omkring klimaforandringerne er
betydelig, men politikerne bør holde sig for øje, at de store
reduktioner i udslippet ikke kun bør komme fra bilerne,
men fra rettidig omhu i trafikpolitikken.
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Hjemme hos
Monica Ritterband
Arvekasser til
børnebørnene
- Kr. 20,00
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Indvandrere
opgiver
at blive
danskere
Svær danskprøve: En stramning af
danskprøven for udlændinge betyder, at
40.000-50.000 indvandrere opgiver at blive
danskere, siger formanden for landets
sprogskoler. Rådet for Etniske Minoriteter
opfordrer politikerne til at lempe kravene.
Dansk Folkeparti afviser.
Af ORLA BORG

Forstanderne for de 60 sprogskoler for indvandrere i Danmark kritiserer den stramning, som regeringen og Dansk Folkeparti har
indført i sprogkravene til indvandrere, som søger om at blive danske statsborgere.
Indtil 2005 skulle ansøgerne
kunne bestå prøve i Dansk 2, men
kravet er nu, at de består prøve i
Dansk 3, der indeholder meget
omfattende skriftlige opgaver.

De kan klare sig på job
Formanden for forstanderne ved
sprogskolerne, Thorkild Dam
fra Nordsjællands Sprogcenter, siger:
»Stramningen har stor effekt.
Jeg skønner, at 40.000-50.000
indvandrere aldrig vil kunne bestå den prøve. Deres sproglige formåen rækker ganske enkelt ikke,
selv om de godt kan passe et arbejde og fungere i samfundet. Mange
af dem har været her i årtier, men
har aldrig fået danskundervisning. Andre har ingen eller kun få
års skolegang hjemmefra.
Men det gør dem vel ikke til dårligere samfundsborgere eller skatteydere, siger Thorkild Dam.
En række andre forstandere på
sprogskoler for indvandrere opfordrer politikerne til at lempe
kravene til sprogprøven.
Forstander Carsten Aner fra Ishøj Sprog- og Integrationscenter
siger:
»Vi har omkring 450 kursister
lige nu. Omkring 50 pct. af dem
vil aldrig kunne klare en prøve i
Dansk 3. De har ganske enkelt ikke de skolemæssige forudsætninger til at kunne bestå prøven. Men
mange af dem arbejder i de brancher, som Danmark virkelig
mangler arbejdskraft i, og de bidrager til samfundet. Derfor er det
ikke rimeligt, at de ikke må blive
fuldgyldige borgere i det danske
samfund.«

Da Sprogskolen IA lavede et forsøg med at lade 15 unge danskere
fra elektrikeruddannelsen og frisøruddannelsen på teknisk skole
gå op til den skriftlige prøve,
dumpede 30 pct. af eleverne.
Murshin Türkylimaz, der er formanden for Rådet for Etniske Minoriteter, et organ, der rådgiver
integrationsministeren,
opfordrer politikerne til at lempe kravene.
»Mentalt er det af stor betydning for en indvandrer at få dansk
statsborgerskab, for det er udtryk
for en anerkendelse af, at man er
en borger på lige fod med alle andre. Desuden giver det stemmeret
til Folketinget og retten til at få et
dansk pas,« siger Murshin Türkylimaz.
Men Dansk Folkepartis indfødsretsordfører, Søren Krarup,
som har fået aftalen om stramningen på plads med VK-regeringen,
afviser:
»Der kan ikke blive tale om at
lempe. Vi mener tværtimod, at
kravene skal øges yderligere,« siger Søren Krarup.

Mejdahl forstår indvandrerne
Folketingets tidligere formand,
Venstre-manden Christian Mejdahl, som var formand, da stramningerne blev vedtaget, opfordrer
politikerne på Christiansborg til
at undersøge virkningerne af de
nye sprogkrav.
»Jeg forstår godt, at indvandrere, der har været her længe og er
blevet integreret på arbejdsmarkedet, har et ønske om at blive
danske statsborgere,« siger Christian Mejdahl.
Det har ikke været muligt at få
en kommentar fra integrationsminister Birthe Rønn Hornbech.

E Prøv selv, om du
kan blive dansker
- Indblik, side 1-2
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MIN BEDSTE JUL
Det var i 50’erne.
»Den jul ﬁk min søster og jeg hver en
dukke med ægte hår.«
Birthe Kjær og andre kendte fortæller
om deres bedste jul.
- Indblik, side 11

SCHMEICHEL VIL STADIG
HJÆLPE BRØNDBY
- Indblik, side 7

Baghjul til
ChristmasMøller
Pia Christmas-Møller øver sig i at
tænke positivt, og det går ganske
godt. Hun forsøger at håndtere det
voldsomme brud med Det Konservative Folkeparti, som hun har været medlem af i 33 år. Mød hende i
serien om mennesker, som tilværelsen gav baghjul i 2007.

POL POTS
TORTURBØDDEL
TALER UD

- Indland, 1. sektion, side 5

Boligfesten
er forbi
Danskerne skal til at vænne sig til,
at friværdierne ikke vokser ind i
himlen.
- Indblik, side 3

Jul i de
varme lande
Aldrig før har så mange holdt jul i
udlandet. Oftest er det hele familien,
der søger mod sol og varme.

Prak Khan rev ofrenes negle af på samme måde, som man river søm ud af en
væg. Eller han bandt poser om deres hoveder og lukkede til, inden han i sidste
øjeblik reddede dem fra kvælningsdøden.
De måtte ikke dø, før de havde tilstået.
Morgenavisen Jyllands-Postens udsend-

te medarbejder Thomas Aue Sobol har i
Cambodja mødt en af Pol Pots torturbødler, og han har set de torturkamre,
hvor Khan arbejdede. Prak Khan erkender
i dag, at De Røde Khmerers regime var
forkert. Foto: David Høgsholt
- Indblik, side 4

DET BLIVER I FAMILIEN
LEGO er en familieejet virksomhed, og det skal den ifølge
ejeren, Kjeld Kirk Kristiansen, blive ved med at være. Men der
bliver sandsynligvis ikke en fjerde generation af familien i den
daglige ledelse. Børnene har sagt fra og har fundet andre gøremål. Det var ikke altid fryd og gammen, at far var øverste chef i
LEGO.

- Indland, 1. sektion, side 2

De fem mia. kr.
ﬁndes ikke. Intetsteds i Løkkes
udspil tales der
om
at
øge den økonomiske
ramme for
overenskomstperioden med fem
mia. kr.
- Pittelkow, 1. sektion, side 4

- ErhvervsMagasinet, side 1-2
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