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Svenske banker i angreb på Dankortet
Svenske banker angriber Danmark 
for at give Dankortet positiv særbe-
handling, skriver Morgenavisen Jyl-
lands-Posten. Det hæmmer konkur-
rencen på markedet for betalings-
kort, lyder anklagen.

Efter krav fra Kommissionen har 
regeringen, De Radikale, DF og So-
cialdemokraterne netop vedtaget 
nye gebyrregler for brugen af Dan-
kort og internationale betalings-
kort.

Men de nye regler er et klart brud 
på EU’s regler for det indre marked, 
siger de svenske banker. De er util-
fredse med, at det fortsat er gratis 

for danskere at betale med Dankort, 
mens brugere af et kreditkort, dan-
ske såvel som udenlandske, kan bli-
ve afkrævet et gebyr.

– Det er vores opfattelse, at de på-
tænkte ændringer i den danske re-
gulering fortsat vil give anledning til 
alvorlige konkurrencefordrejende 
og diskriminerende effekter og er 
ikke i overensstemmelse med prin-
cipperne for det indre marked i EU, 
skriver de svenske bankers interes-
seorganisation, Svenska Bankför-
eningen, i en klage til EU-Kommis-
sionen, som Morgenavisen Jyllands-
Posten er i besiddelse af.

Elev fik 0 kroner i løn
0 kroner. Det var Christina Fjordsides løn for knap fire må-
neder som elev hos en midtjysk landmand. Som 16-årig be-
gyndte hun i august 2010 som landbrugselev hos kvægbon-
den John Frederiksen fra Sjørup ved Viborg. Men ved udgan-
gen af november havde hun fortsat ikke modtaget én krone i 
betaling fra sin arbejdsgiver, skriver Fagbladet 3F.

3F Viborg måtte føre en faglig sag for eleven og indgive be-
gæring om konkurs mod arbejdsgiveren, før han betalte sin 
gæld. Således fik Christina Fjordside for nylig efterbetalt i 
alt knap 45.000 kroner for manglende løn og feriepenge hos 
landmanden.

Christina Fjordside var en stor del af perioden på land-
brugsskole. Hos John Frederiksen bestod elevens arbejde 
i at fodre kalve samt hjælpe med at malke om morgenen 
og om aftenen på den ene af de to gårde, som landmanden 
drev.

Opgør om politisk 
debat i Danmark
Kan en barsk debatkultur anspore til vold? Det spørgs-
mål stilles nu også herhjemme oven på tragedien i 
Norge, hvor massemorderen Anders Behring Breivik 
for første gang i går satte ord på, hvorfor han i fredags 
dræbte otte mennesker med en bombe og henrettede 
68 unge under en socialdemokratisk sommerlejr på 
Utøya.

– Når der er skarpe synspunkter både på den ene og 
den anden side, kan det få ekstreme kræfter til at blive 
opmuntret til at tænke endnu mere ekstremt. Men der 
vil altid være galninge, så man skal passe på ikke at 
overfortolke, siger Lars Hovbakke Sørensen, forsker i 
internationale studier ved Aarhus Universitet, til Po-
litiken.

Professor ved politihøjskolen i Oslo og ekspert i po-
litisk vold, Tore Børgo, peger direkte på Dansk Folke-
parti i Danmark:

– Det er klart, at de indvandrerkritiske partier bør 
overveje, hvor langt de går med at sprede fjendtlighed. 
Man må sige, at Dansk Folkeparti i Danmark er gået 
en del længere end norske partier, når det gælder de 
mest hadske udtalelser, siger han til Politiken.

rasende
Den slags påstande gør Dansk Folkeparti rasende.

– Det giver ikke anledning til nogen former for selv-
ransagelse. Overhovedet ikke. Der er ikke så meget 
som en millimeter af en brøkdel, hvor vi føler nogen 
form for ansvar for, hvad der er foregået i Oslo, siger 
ledelsesmedlem Søren Espersen (DF) til Politiken.

Du mener ikke, at nogen ville kunne se en form for 
moralsk retfærdiggørelse af deres handlinger i en hård 
politisk retorik?

– Jo, hvis vi havde opfordret til vold. Ellers ikke. 
Hvis vi overhovedet gik ind på den tankegang, ville 
der ingen fri politisk debat være i landet. Vi har en 
skarp debat, og vi siger, hvad fanden vi vil. Men vi 
bruger ikke vold, og vi opfordrer ikke til vold. Dér går 
skillelinjen, siger han til Politiken.

Men den opdeling er tidligere udenrigsminister Uf-
fe Ellemann-Jensen (V) ikke enig i. Han peger på, at 
de synspunkter, der har drevet Breivik, findes i debat-
ten overalt i Europa, også i Danmark.

– Man siger ting i udlændingedebatten i dag, som 
man ikke kunne drømme om for 10-20 år siden. Det 
er klart, at det er med til at skabe sådan nogle trage-
dier som i Norge; det er jeg ikke i tvivl om.

Søren Espersen siger, at der går en skillelinje mellem 
dem, der bruger ordet, og dem, der bruger vold.

– Men den skillelinje – har vi set i Norge – kan åben-
bart være ganske smal. Man kommer ikke uden om, at 
ved at hidse folk op og slå om sig med de udtryk, vi 
finder i debatten, er man med til at skabe en stemning, 
siger Ellemann-Jensen til Politiken.

Tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann Jensen mener 
– i modsætning til Søren Espersen fra DF – at en skrap 
debat kan være med til at hidse folk op og skabe tra-
gedier som den  i Norge. Foto: Niels Ahlman Olesen/
Scanpix

Bornholmer begejstrer i USA

Af Henrik Nielsen

Musikhjemmesiden Earmilk.com 
mener, at bornholmske Brian Batz’ 
soloprojekt Sleep Party People kan 
være årets nye navn, selv om det 
efterhånden er halvandet år siden, 
debutalbummet »I’m The Little 
Bunnyman« blev sendt på gaden. 
Årsagen er, at det snart bliver ud-
givet i USA.

»I det øjeblik, det bliver udgivet, 
skal du have fat i det. Helt ærligt. 
Helt seriøst. Pladeselskabet sendte 
mig et forhåndseksemplar af hele 
albummet, og det kræver al den 
selvkontrol, jeg har, ikke at lække 
det. Så godt er det«, lyder det fra 
den engelsksprogede hjemmeside.

Ifølge hjemmesiden er det svært 
at vide, hvor man skal begynde, 
når det drejer sig om Sleep Party 
People.

Sælsom og charmerende
»De skaber uhyggelig, sælsom og 
dog charmerende musik. Åh ja – og 
så bærer de kaninmasker. Jeg er ik-
ke en gang sikker på, at jeg forstår 
teksterne. Det er et band fra Dan-
mark, og jeg taler ikke dansk, så 
teksterne kan være på dansk. Det 
kan også være et eller andet rum-
væsen-sprog. Dette band er sim-
pelthen så underligt«, skriver Ear-
milk.com.

Skribenten har udvalgt fire af si-
ne yndlingsnumre med Sleep Par-
ty People, selv om det har været 
svært.

»Sleep Party People bliver dit 
nye yndlingsband. Det er allere-
de min favorit blandt nye bands i 
2011. Dette er pianovuggeviser for 
de forskruede, og af en eller anden 
grund fungerer det bare.«

Earmilk.com er i øvrigt ikke ene 
om at se frem til, at Brian Batz gør 
sit indtog i USA som Sleep Party 
People. Også musikbloggen Plug 

Gods og hjemmesiden The Music 
Ninja roser bornholmerens debut-
album.

»Sleep Party People... de er dan-
ske. De er på en måde den musikal-
ske manifestation af filmen »Don-
nie Darko«... og det siger jeg ikke 
kun, fordi de altid er iført kanin-

ører«, skriver Plug Gods, der har 
hørt fem sange fra debutalbummet.

»Sangene bliver helt sikkert bed-
re, jo mere man lytter til dem.«

The Music Ninja beskriver Sleep 
Party People som et aldeles fortryl-
lende projekt.

»Batz bærer konstant en sælsomt 

kær kaninmaske, så stort er hans 
ønske om anonymitet. Men det 
er ikke den tekniske side af Sleep 
Party People, der gør det så interes-
sant. Det er sangene«, skriver The 
Music Ninja.

Hjemmesiden mener, at det er 
stort set umuligt at beskrive sange-

ne hver for sig, fordi de hænger så 
godt sammen.

»Disse sange, især »I’m Not Hu-
man At All«, er skummelt smukke 
og uforglemmelige,« skriver The 
Musik Ninja og opsummerer:

»Sleep Party People er det bedste 
nye navn i 2011.«

 muSik

Sleep Party People alias Brian Batz sender snart debutalbummet »I’m The Little Bunnyman« ud i USA, og der er store forventninger. Arkivfoto: Christian 
Klintholm

Ungdomslejr i håb
SF Ungdom åbnede mandag organisationens årlige 
sommerlejr for over 100 unge SFUere. Lejren vil blive 
holdt i dyb respekt for de norske ofre med det bud-
skab, at vold og ekstremisme aldrig kan stoppe enga-
gement og politisk aktivitet, fremgår det af en presse-
meddelelse.

SF Ungdoms årlige sommerlejr holdes på Nyborg 
Efterskole på Fyn og blev åbnet af SFUs landsformand 
Gry Möger Poulsen.

– Netop i lyset af den norske tragedie er det afgø-
rende, at vi afholder vores sommerlejr. Vi mødes i dyb 
respekt for ofrene og for klart at sige: Vold og ekstre-
misme kan ikke stoppe engagement og politisk aktivi-
tet. Vi skal ranke ryggen og vise, at vores svar på dette 
frygtelige angreb er mere demokrati, åbenhed og fort-
sat håb. Derfor giver det mere mening end nogensinde 
at mødes til politisk sommerlejr i dag og sammen tæn-
de nyt håb, skriver formanden i pressemeddelelsen.

SF Ungdoms sommerlejr holdes fra mandag til fre-
dag i denne uge.

SF Ungdom er Danmarks største ungdomsparti 
med over 3000 medlemmer og afdelinger og kampag-
nebastioner i hele landet, fremgår det.

far

Mange hundrede passagerer blev forsinket:

Bornholmerbus klager 
over svenske toldere

Af Flemming Kofoed

Indehaveren af Gråhundbus/Bornhol-
merbussen Jørgen Andersen har nu 
sendt en klage til den svenske toldkon-
trol ved Øresundsbroen på baggrund af 
fredagens tilbageholdelse af Bornhol-
merbussens passagerer.

»Det er ikke rimeligt, at de svenske 
myndigheder kollektivt afstraffer man-
ge hundrede mennesker, blot fordi en 
enkelt medfører noget materiale, der 
vækker så meget furore hos Tullen. Jeg 
skal anmode om, at der tages stilling til, 
om ikke det fremtidigt er tilstrækkeligt 
at tilbageholde de personer, der medfø-
rer ulovligt gods eller lignende og lader 
alle øvrige i en bus passere uden unø-
digt ophold«, skriver Jørgen Andersen 
til den svenske toldkontrol.

Bornholmerbussen blev for anden 
gang på et par uger standset ved den 
svenske toldkontrol på Øresundsbroen 
fredag aften klokken 23.30. Bussen blev 
ifølge Jørgen Andersen tilbageholdt i 
over en time, mens man fik færgen fra 
Ystad til Rønne til at vente helt frem til 
klokken 1.45 med over 700 passagerer. 
Desuden måttet 85 andre passagerer 
vente i Ystad over halvanden time på at 
kunne returnere med Bornholmerbus-
sen til København.

»Vi har forstået ud fra vores chauf-
førs efterfølgende forklaring, at når der 
medgik så lang tid ved kontrollen af 
bussen, så skyldes det, at der blev fun-
det noget hos én af passagererne. Un-

dersøgelsen af denne ene passager tog 
så lang tid, at hele bussen samt færgen 
i Ystad og passagererne tilbage til Kø-
benhavn blev tvangsmæssigt påført 

denne lange ventetid midt om natten. 
Vi finder det ikke rimeligt, at en 

enkelt passager skal kunne på-
føre mange hundrede andre en 

sådan gene«, skriver Jørgen 
Andersen. Han henviser i 

den forbindelse til selska-
bets køreplansbestem-
melser, der bl.a. omta-
ler, at Bornholmerbus-
sen ikke kan afvente 
passagerer, der tilba-
geholdes af myndig-
hederne ved græn-
sen mellem Sverige 
og Danmark.

»Der er således in-
tet til hinder for, at 
passagerer efterlades 
ved grænsen, og der 
vil dermed være rigtig 
god tid til, at myndig-

hederne kan kontrolle-
re personer, optage rap-

port, arrestere personer, 
eller hvad der nu måtte 

være aktuelt. Der er ingen 
grund til at tilbageholde hele 

bussen og skabe gener og om-
kostninger for så mange hun-

drede personer, tilføjer Jørgen An-
dersen i sin klage.
Han afslutter i øvrigt klagen med, at 

hvis han ikke kan opnå forståelse for sit 
synspunkt, så forbeholder han sig ret 
til at videregive klagen til Bruxelles.

❞
Færgen måtte 

vente med 
over 700 

passagerer

 traFik


