
Arbejde til indvandrere 
 Jyllands-Posten Flygtninge afskæres fra dansk arbejde 
 5. marts 1999 
 Information Ingeniørkritik af Vestagers plan 
 6. marts 1999 
 Aktuelt Hver tredje på bistand er indvandrer 
 10. september 1999 30 procent af gruppen på langvarig kontanthjælp er indvandrere. Mens danskerne i stort tal kommer i arbejde, havner  
 flere indvandrere på bistand. Kommunerne må udvikle mere målrettede tilbud, siger socialminister Karen Jespersen. 

 Information Danmark har bundrekord i integration 
 21. oktober 1999 OECD-rapport viser, at Danmark er dårligst til at integrere indvandrere på arbejdsmarkedet. Politikerne bærer en stor del  
 af skylden, siger forskningsleder. 

 Jyllands-Posten Fiasko for integration 
 14. november 1999 
 Aktuelt Under hver tiende somalier har et job 
 9. december 1999 
 Aktuelt Opret job-kvoter for udlændinge 
 15. december 1999 Indenrigsminister Thorkild Simonsen foreslår, at alle arbejdspladser og offentlige institutioner sætter konkrete mål-tal for  
 antallet af ansatte med fremmed baggrund. 

 Politiken Markant ledighed blandt indvandrere 
 21. december 1999 
 Information Erhvervsliv: Fremmedhetzen koster job 
 30. december 1999 Pia Kjærsgaards indvandrer-forskrækkelse koster samfundet dyrt, advarer erhvervsorganisationer 

 Information Borgmestre uden plan for fremmede 
 6. januar 2000 Stik imod KLs anbefaling vil de ni kommuner omkring København med mange udlændinge ikke lave en etnisk  

 Information Kritik af S-indsats for integration 
 7. januar 2000 Fortrolig rapport fra Integrationsrådet i Albertslund fastslår, at kommunen stort set intet gør for at få indvandrere ud på  
 arbejdsmarkedet. 

 Politiken Indvandrere forlader Danmark 
 16. januar 2000 Højtuddannede indvandrere har så svært ved at få arbejde i Danmark, at de flytter til udlandet. Det kan betyde længere  
 kø til hospitalerne, højere tandlægeregninger og lønpres fra ingeniørerne, mener eksperter. 

 Politiken Indsats mod diskrimination 
 17. januar 2000 Finansminister Mogens Lykketoft (S) kalder udvandring af højt uddannede indvandrere for tosset. Han overvejer nu en  
 ombudsmand mod diskrimination. SF opfordrer regeringen til at pålægge offentlige arbejds-givere en politik for etnisk  
 ligestilling. 

 Aktuelt Giv jobbet til nydanskeren 
 24. januar 2000 
 Politiken Ja til indvandrer-kollegaer 
 10. februar 2000 Danske lønmodtagere har stort set ingen problemer med at arbejde sammen med indvandrere, viser ny undersøgelse. Det  
 bør føre til flere job til udlændinge, mener forsker. Millionpulje til praktikhjælp syltet. 

 Aktuelt Unge udlændinge skal arbejde efter skoletid 
 2. marts 2000 Et job hos købmanden efter skoletid delvist betalt af kommunen skal ruste unge under 18 år til det danske arbejdsliv. Det 
  foreslår indenrigsminister Karen Jespersen, der henter inspiration i Varde kommune. 

 Information Etniske læger forskelsbehandles 
 11. marts 2000 Læger fra andre kulturer møder modstand hos både patienter og personale. Kun få sygehuse gør noget ved problemet 

 Information Socialrådgivere misbruges 
 13. marts 2000 Kommunerne bruger de etniske socialrådgivere til at løfte integrationsopgaven. Det er forkert, mener fagforeningen 

 Politiken Hver femte nydansker vil væk 
 27. april 2000 Mange flygtninge og indvandrere føler sig diskrimineret i en grad, så de helst ville forlade Danmark. Specielt på  
 arbejdsmarkedet er diskriminationen stor. 
 Aktuelt Integration: Millioner til nydanskere samler støv 
 21. juni 2000 Folketinget satte 15 millioner kroner af til at skaffe flere flygtninge og indvandrere i arbejde. Men i dag - to år efter - er  
 der stadig over 11 millioner kroner tilbage i puljen. For kun få arbejdsgivere benytter sig af ordningen. Og flere  
 arbejdsformidlinger kender den slet ikke. 

 Aktuelt Ventetid: Nydanske akademikere i klemme 
 3. juli 2000 Et nyt center, der burde hjælpe nydanske akademikere ind på arbejdsmarkedet, fungerer ikke efter hensigten, også selv  
 om flere brancher mangler arbejdskraft. 

 Aktuelt Integration: Åbning for arbejde til asylansøgere 
 14. juli 2000 Kommunerne og arbejdsmarkedets parter vil lade asylansøgere arbejde. Det radikale regeringsparti følger trop, men  
 Socialdemokratiet siger nej. 



 Information Dårlig integration bremser vækst 
 29. august 2000 Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet fungerer meget dårligt. Samfundet mister dermed et stort potentiale,  
 viser beregning fra Økonomiministeriet 

 Information Opgør med myter om arbejdsløse indvandrere 
 30. august 2000 En stor gruppe indvandrere får kun en meget lille økonomisk gevinst ved at arbejde, men vil alligevel gerne i job 

 Politiken Flere indvandrere fængsles 
 20. oktober 2000 Tre ud af fire unge under 18 år, som blev stillet for en dommer og varetægtsfængslet i København sidste år, havde  
 indvandrerbaggrund. I 1995 gjaldt det kun 40 procent. 

 Information Ledende artikel: Fremmedarbejdere.com 
 8. november 2000 
 Politiken FDB vil tillade tørklæder ved kassen 
 21. december 2000 Nu er muslimske piger med tørklæder velkomne bag kasseapparaterne i FDB. Dansk Supermarked kalder det en ny  
 situation og overvejer at ændre holdning. 

 Politiken Hver anden nydansker uden job 
 9. januar 2001 
 Jyllands-Posten Arbejdsløshed: Indvandrere mister penge ved at arbejde 
 8. april 2001 Landets socialchefer opfordrer politikerne til at ændre bistandsloven, så det bedre kan betale sig for indvandrere at  
 arbejde. Socialministeren vil i stedet have kommuner til at tvinge alle i aktivering eller smække kassen i. 

 Jyllands-Posten Integration: Tørklæder på danske sygehuse 
 19. april 2001 Stadig flere hospitaler indfører muslimske tørklæder som en del af uniformen. Det sker bl.a. for at tiltrække muslimske  
 sygeplejersker, læger og andet sundhedspersonale, fordi der bliver mangel på disse faggrupper. 

 Politiken Chefer tvinges til socialt ansvar 
 1. juni 2001 Staten kan ikke leve op til regeringens visioner om et rummeligt arbejdsmarked. Men nu bliver de statslige chefer sat  
 under pres: En del af deres løn skal afhænge af ansættelse af indvandrere og folk i fleksjob. 

 Jyllands-Posten Integration: Lavere skat skal få flere i job 
 18. august 2001 
 Information Ledende artikel: De selvfedes lykkeland 
 6. november 2001 
 Jyllands-Posten Integration: LO og DA kræver bedre integration 
 29. januar 2002 Det skal være slut med passiv forsørgelse af flygtninge og indvandrere, fastlår LO og DA. Vejen til integration på  
 arbejdsmarkedet går gennem uddannelse og faglært arbejde, hedder det i en fælles aftale mellem de to organisationer. 

 Information Undervisning står ikke i vejen for job 
 6. marts 2002 Undervisning må aldrig stå i vejen for job, var integrationsministerens mantra ved lanceringen af nyt integrationsudspil.  
 Det har det aldrig gjort, siger sproglærere 

 Jyllands-Posten Udlændinge: Flertal mod lav startløn 
 6. marts 2002 Begge fløje i Folketinget vender sig modregeringens plan for særlig startløn til indvandrere og flygtninge. 

 Politiken Multietniske firmaer bør belønnes 
 12. marts 2002 Skraldemænd kommer med ti bud på bedre integration: Virksomheder skal lokkes til at blive multietniske. Danskere, der  
 ikke vil arbejde sammen med nydanskere, skal kunne fyres.  
  
 Renovation og integration - Skraldemænd fra renovationsfirmaerne R98 og Renoflex arbejder i øjeblikket sammen i etnisk 
  blandede arbejdssjak som led i et integrationsprojekt i København. På Politikens opfordring tager nogle af disse  
 skraldemænd nu også skraldet med integrationspolitikken. I dag og de kommende dage giver de konkrete bud på,  
 hvordan indvandrere og flygtninge nemmere kan komme ind på arbejdsmarkedet. 
 Information 'Indvandrerne er en belastning' 
 19. marts 2002 'Men det er ikke indvandrernes skyld - det er systemet, der ikke vil tillade fremmede og anderledes,' sagde Bertel Haarder 
  i går på konference om 'Mangfoldighed på arbejdsmarkedet' 

 Politiken Rift om nydanskere 
 22. maj 2002 Siden 1998 er 27 pct. flere nydanskere kommet i ordinært arbejde. Firmaerne ser en fordel i en mangfoldig  

 Information Indvandrer-boom på tekniske skoler 
 28. maj 2002 Antallet af indvandrere på de tekniske skoler er steget markant de sidste fem år. Forsker frygter, det fører til et mere  
 etnisk og kønsopdelt arbejdsmarked 

 Information Anders Fogh: Pisk og ansvarlighed skal skaffe flere jobs 
 23. september 2002 Regeringen er klar til at svinge pisken over gifte kontanthjælpsmodtagere for at få dem i job, men efterlyser også mere  
 ansvar hos virksomhederne 



Brugerbetaling 
 Aktuelt Sygesikringen skal ikke dække i udlandet 
 30. januar 1999 Det lille gule sygesikringskort skal ikke længere dække vores rejser til udlandet, foreslår formanden for amternes  
 sygehus- udvalg Bent Hansen. Forslaget vil spare det offentlige for 100 millioner kroner. 

 Jyllands-Posten S-borgmestre: Ældre må betale rengøring 
 3. februar 1999 
 Aktuelt Velstillede ældre skal selv betale 
 3. februar 1999 Kommunerne går nu for alvor ind i debatten om hjemmehjælpen. De vil sikre svage ældres ret til personlig pleje. Men  
 samtidig vil de prøve at få hullet i budgettet lukket ved at lade de bedrestillede ældre betale for rengøring. 

 Aktuelt Åben for brugerbetaling 
 5. februar 1999 
 Politiken Udlån af cd og video bremses 
 22. april 1999 
 Aktuelt Betal for at gå til læge 
 29. april 1999 Formanden for Det Kommunale Kartel, Poul Winckler, foreslår nu, at vi skal betale for at besøge lægen. Forslaget bliver  
 støttet af Amtsrådsforeningens formand, Kresten Philipsen. Men amterne er dybt splittet. 

 Aktuelt Brugerbetaling for ekstra hjælp 
 5. maj 1999 Både kommunerne og regeringen er nu ind- stillet på at give folk flere tilbud at vælge imellem, når det gælder  
 børnepasning og hjemmehjælp. Men kun mod ekstra betaling. 

 Aktuelt Arv skal betale for hjemmehjælp 
 18. maj 1999 Generationsbomben. Der er langt flere velstillede pensionister end hidtil antaget. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd  
 foreslår, at offentlige udgifter til ældrepleje skal modregnes, før formuen udbetales til arvingerne. 

 Information Brugerbetaling skal øges 
 26. maj 1999 Selv om kommunerne og regeringen står langt fra hinanden før forhandlingerne om kommunernes økonomi, er de enige  
 om at udbygge brugerbetalingen. 

 Jyllands-Posten Hjemmehjælp skal koste 
 27. maj 1999 
 Jyllands-Posten Sygehuse får 750 millioner 
 12. juni 1999 
 Jyllands-Posten Nye tal om brugerbetaling skjules 
 26. juni 1999 
 Information S-topfolk afviser lige velfærd for alle 
 28. juni 1999 
 Politiken Brugerbetaling på hf-fag i voksenuddannelser 
 20. august 1999 Undervisningsministeriet lægger op til brugerbetaling på op til 900 kroner på en stribe fag på hf og 8. til 10. klasse. SiD  
 og Kvindeligt Arbejderforbund stærkt kritiske. 

 Aktuelt Regeringen åbner for øget brugerbetaling 
 26. august 1999 Vi betaler for medicin, tandlægen og for at få passet vores børn. Nu tager regeringen hul på debatten om øget  
 brugerbetaling i et nyt debatoplæg. 

 Information OECD: Private penge skal redde danske uddannelser 
 26. august 1999 Offentlige besparelser på universiteterne er ikke Danmarks alvorligste problem: Andre OECD-lande er langt foran, fordi  
 andelen af privat medfinansiering er langt større, siger OECD-chef. 

 Aktuelt S og R vil kulegrave offentlige tilskud 
 27. august 1999 Socialdemokratiet ønsker et 'hovedeftersyn' af de offentlige tilskud, mens de radikale vil stoppe støtte til for eksempel  
 makeup-kurser og kosmetiske operationer. 

 Aktuelt Danskerne siger nej til brugerbetaling 
 4. september 1999 
 Aktuelt 10.000 kroner for en plads i 1. g 
 8. september 1999 Elever på Holstebro Gymnasium skal selv betale 10.000 kroner for en bærbar computer, hvis de vil gå i skolens nye IT- 
 klasser. 'Frivillig brugerbetaling' kalder rektor det. Eleverne frygter at blive opdelt i et a- og et b-hold. 

 Aktuelt Fremtidens ældre dyrere end forventet 
 9. september 1999 
 Aktuelt Bedre hjælp - mod betaling 
 11. september 1999 
 Politiken Millionregning til studerende 
 27. september 1999 Brugerbetalingen på HD-studiet i København er så høj, at det bryder med princippet om, at offentlige uddannelser skal  
 være for alle. Det mener faglige organisationer, flere politikere og handelshøjskolen selv. Ministeren afviser. 

 Information Pensionsbomben er en fuser 
 27. september 1999 I 60 erne var forsøgerbyrden langt tungere, end den vil være de kommende år. Først i 2020 er der omtrent lige så mange  
 ældre og børn som i perioden 1960-80, viser ny opgørelse. 



 Politiken Kommune-rundspørge: Borgmestre mod brugerbetaling 
 19. oktober 1999 Hver fjerde kommune tager afstand fra regeringens planer om at pensionister med penge selv skal betale til deres  
 hjemmehjælp. 

 Jyllands-Posten Brugerbetaling droppes 
 29. oktober 1999 
 Politiken Brugerbetaling droppet 
 29. oktober 1999 Et flertal i Folketinget tvang i går regeringen til at opgive at indføre brugerbetaling for praktisk hjemmehjælp. KLs  
 formand kalder det ærgerligt og kortsigtet. 

 Aktuelt Økonomisk øretæve til hørehandicappede 
 10. december 1999 Hørehandicappede står til en bet på adskillige tusinde kroner. Det offentlige derimod går gyldne tider i møde. 

 Aktuelt Social slagside: Tandlægeregningen er fordoblet på 20 år 
 8. juni 2000 Siden 1980 er det offentlige tilskud til tandlægeregningen blevet mere end halveret. Egenbetalingen udgør nu over 80  
 procent, viser nye tal fra Dansk Tandlægeforening. 

 Aktuelt Velfærden skal prioriteres 
 7. juli 2000 Forslaget om belåning af pensionisternes formuer tager hul på den velfærds-prioritering, som politikerne ellers viger  

 Jyllands-Posten Vagt ved lossepladsen 
 14. juli 2000 
 Politiken Dyrere at få børn passet 
 12. september 2000 To tredjedele af landets kommuner hæver prisen på børnepasning. Til gengæld lover de fleste af dem pasningsgaranti. 

 Aktuelt Voksne flygter fra skolebænken 
 1. november 2000 FRAFALD. Eleverne flygter fra enkeltfagskurser for voksne efter indførsel af brugerbetaling. 

 Jyllands-Posten Renovation: Vægtafgift på bleer 
 6. november 2000 
 Aktuelt Brugerbetaling: Ny børnevaccine mod meningitis 
 13. februar 2001 En ny vaccine kan beskytte mod visse former af meningitis. Indtil videre er sundhedsmyndighederne afventende, og  
 forældre må selv betale. 

 Jyllands-Posten Nok for pengene?: Forslag: Betaling hos lægen 
 11. marts 2001 Det danske sundhedsvæsen ville få tiltrængte midler, hvis der blev indført brugerbetaling på hidtil fredede områder,  
 foreslår eksperter. 

 Politiken Loft over betaling på gymnasier 
 12. april 2001 
 Information Rige ældre skal brugerbetale 
 21. april 2001 Skellet mellem rige og fattige ældre vil vokse i fremtiden. Og det vil stille politikerne over for nogle ubehagelige valg 

 Jyllands-Posten Offentlige tilskud: Kritik af aftenskoler 
 2. oktober 2001 Der findes ingen dokumentation for, at samfundet får nok for den knap halve mia. kr., som hvert år gives i offentligt  
 tilskud til aftenskolerne. Kritikere foreslår højere brugerbetaling, fordi aftenskolernes tilbud i stigende omfang retter sig  
 mod folks hobbyer og fritidsliv. 

 Politiken 30 borgmestre: Slut med praktisk hjælp til ældre 
 14. oktober 2001 Flere og flere ældre skal have massiv hjælp og pleje, og derfor kan kommunerne ikke yde hjælp alene til rengøring, vask  
 og indkøb, mener mange borgmestre. 

 Jyllands-Posten Privatisering: Brugerbetaling for bilister 
 12. november 2001 Trafikminister Jacob Buksti vil lade private investorer anlægge og drive nye veje. Alt tyder på, at bilisterne kommer til at  
 betale for at køre på dem. En sådan brugerbetaling udløser splittelse i Socialdemokratiet. 
 Politiken Brugerbetaling for musiktimer 
 29. november 2001 
 Politiken Opgør om kunstig befrugtning 
 16. februar 2002 De konservative og Dansk Folkeparti er sure på Venstre. De to partier vil benytte sig af valgsejren og indføre  
 brugerbetaling for kunstig befrugtning. Det vil V også, men skattestoppet tvinger partiet til at sige nej til sin egen politik. 

 Politiken Opgør om betaling hos lægen 
 26. februar 2002 Eksperter og politikere vil bryde med den ulige fordeling af brugerbetaling i sundhedsvæsnet. Forslag om afgift på 100  
 kr. for besøg hos lægen. 

 Politiken Opgør med efteruddannelse 
 22. marts 2002 Regeringen planlægger brugerbetaling på arbejdsmarkedets efteruddannelser. Forslaget møder skarp kritik fra både  
 Dansk Industri og store virksomheder som B&O. De mener, det vil gå ud over Danmarks konkurrenceevne. 

 Politiken Ung front mod folkepension 
 8. april 2002 Mere end en tredjedel af alle europæere vil i løbet af få årtier være over 60 år. Alene i Danmark vil ældreudgifterne  
 vokse med 40 mia. kr. De centrale partiers ungdomsorgani- sationer vil nu afskaffe folkepensionen. 

 Politiken Minister: Fleksible børnehaver 
 20. april 2002 Forældre skal kunne få passet deres børn tidlig morgen, sen aften og om natten, mener socialministeren. Kommunerne er 
  interesserede, pædagogerne er kritiske 

 Politiken LO klar til brugerbetaling 



 2. maj 2002 Ældre med store formuer skal ikke længere automatisk have gratis hjemmehjælp, og brugerbetaling hos lægen kan blive  
 fremtiden. LO's næstformand åbnede debatten i sin 1. maj-tale, og hun støttes af førende forsker. 

 Politiken Børn hurtigere ud af skolen 
 19. maj 2002 Spring 10. klasse over, og gå direkte fra 9. til en ungdomsuddannelse. Det er en måde at få mere ud af pengene på.  
 Kommuner og regering er enige om en række modtræk til de kommende års smalhans i økonomien. 

 Politiken Ekspert: Folkeafstemning om skat 
 29. maj 2002 
 Politiken Ringere busdrift i Storkøbenhavn 
 15. juli 2002 Hovedstadens Udviklingsråd lægger op til at spare 67.000 bustimer væk samt at hæve billetpriserne i bus og tog, især  
 for ældre og handikappede. Udspillet risikerer at sluge metroens forbedring af den kollektive trafik, mener København og 
  Frederiksberg. 

 Jyllands-Posten Integration: Nej til timer i modersmål 
 21. juli 2002 Et overvældende flertal af landets kommuner dropper modersmålsundervisningen, viser et rundspørge fra PLS Rambøll  
 og Jyllands-Posten. Forskere advarer mod flere tabere blandt indvandrerbørnene. 

 Jyllands-Posten Hul i lærernes uddannelse 
 13. august 2002 
 Jyllands-Posten Kritisk dom: Tam finanslov 
 24. august 2002 
 Politiken Gymnasier indfører brugerbetaling 
 4. september 2002 Vejle Amt har indført brugerbetaling på otte gymnasier, mens andre gymnasier hæver klassekvotienten til 30. Det sker  
 efter regeringens krav om besparelser hos amterne. Landet over går gymnasieelever nu i strejke. 

 Politiken Skolegebyrer rammer de svage 
 19. september 2002 



Euro 
 Politiken Euroen koster 7,46 kr. 
 1. januar 1999 
 Aktuelt Venstre glad for Nyrups ja 
 2. januar 1999 Venstres formand Anders Fogh Rasmussen er tilfreds med det klare ja fra statsminister Poul Nyrup Rasmussen til ønsket  
 om en dansk tilslutning til den fælles europæiske mønt 'euroen'. 

 Politiken Rolig euro-fødsel 
 4. januar 1999 
 Aktuelt Lad os få en hurtig euro-afstemning 
 5. januar 1999 Faglige topfolk står i kø for at sige ja til euroen. 

 Jyllands-Posten Hurtig euro-afstemning 
 5. januar 1999 Efter en historisk og vellykket premiere for Europas nye fællesvaluta er der øget pres på Nyrup-regeringen for allerede i  
 år at holde folkeafstemning om dansk deltagelse i euroen.  
 Industri, landbrug og store dele af fagbevægelsen ser gerne afstemningen gennemført så hurtigt som muligt. Og  
 oppositionen - både til venstre og højre for regeringen - er med på en hurtig euro-afstemning. 

 Information SF: Kulegrav euroen 
 6. januar 1999 SF vil have uvildig kommission til at se på de politiske følger af dansk deltagelse i euroen. Det har noget med  
 regeringens Tvind-manerer at gøre, siger Holger K. 

 Information Ledende artikel: Glade dage i Euroland 
 6. januar 1999 'Jublen over Europas nye valuta vil nærmest ingen ende tage, og fra flere sider - specielt i Den Europæiske Centralbank 
  - skinner øjnene på finansfolkene af bare glæde over den nyfødte valutas styrke over for blandt andet dollaren.'  
 Børsreportage tirsdag fra Ritzaus Bureau 
 'Industri, landbrug og store dele af fagbevægelsen ser gerne afstemningen gennemført så hurtigt som muligt.'  
 Forsidehistorie tirsdag i Jyllands-Posten 

 Information 'Euroen koster ikke suverænitet' 
 7. januar 1999 Danmark kan tilslutte sig samarbejdet om euroen, uden at vi skal afgive mere magt til Bruxelles, fastholder  
 økonomiminister Marianne Jelved. 

 Aktuelt S-plan gør op med ØMU- reglerne 
 6. marts 1999 Toneangivende danske socialdemokrater vil ændre reglerne bag EU's fælles mønt. De skal blødes op, så der skabes  
 flere arbejdspladser. 

 Politiken Medlemmer af LO vil have euroen 
 15. marts 1999 
 Aktuelt Dansk kurs mod ØMU-afstemning 
 28. maj 1999 Socialdemokratiets EU-ordfører: Kandidaterne tegner ikke partiet, det gør jeg!. 

 Information Vismand: Euro'ens fald godt for Danmark 
 29. maj 1999 Selvom euro en fik det lidt bedre i går, er der udsigt til nye svækkelser, spår økonomer. 

 Information Euro-dyk kan irritere USA 
 3. juni 1999 Fronterne mellem EU og USA risikerer at blive skærpet efter et nyt euro-dyk i går, vurderer tidligere overvismand. 

 Jyllands-Posten Ekspert: ØMU på kant med grundloven 
 5. juni 1999 
 Information Ledende artikel: Euroens tavse tale 
 10. juni 1999 
 Information Ledende artikel: To stemmer i væksthuset 
 19. juli 1999 
 Information Tysk topøkonom: Udskyd ØMU-beslutning 
 20. juli 1999 Danskerne bør vente og se, hvordan ØMU en udvikler sig, før de gennemfører en folkeafstemning, siger formanden for  
 det tyske økonomiministeriums ekspertråd. 

 Aktuelt Socialdemokrater siger ja til ØMUen 
 12. august 1999 Socialdemokratiets Europa-udvalg er klar med oplæg, der anbefaler dansk deltagelse i møntunionen. 

 Information Jelved: Danske kr. væk i 2005 
 7. september 1999 Økonoministeren klar til opgør med to af fire danske EU-forbehold: ØMU-forbeholdet og det retspolitiske forbehold. 
 Politiken Nyrup går imod sine vælgere 
 11. september 1999 
 Information Ledende artikel: Nyrup på vulkaner 
 13. september 1999 
 Politiken S: Euroafstemning sent i år 2000 
 13. september 1999 
 Aktuelt Socialdemokraterne vil ha fælles mønt 
 13. september 1999 Den socialdemokratiske kongres sagde klart ja til dansk deltagelse i ØMU'en. En ekstraordinær kongres vil måske  
 fremrykke beslutningen, siger Poul Nyrup Rasmussen. 



 Information Ledende artikel: Til værn i vor nød 
 14. september 1999 
 Information Økonomer: Kun lidt billigere at låne i Euro-land 
 16. september 1999 Danske euro-lån dyrere end tyske, også efter dansk ja til euroen 

 Aktuelt Konservative freder Nyrup 
 24. september 1999 De konservative lægger afstand til Venstre, der søger at presse regeringen til at sætte dato på en ØMU-afstemning. Drop 
  al snak om datoer og giv befolkningen tid til debat, anbefaler de konservative. 

 Aktuelt Japan anbefaler dansk ja til euroen 
 8. oktober 1999 Japans økonomiske guru gennem årtier, Eisuke Sakakibara, opfordrer klart og tydeligt Danmark til at sige ja til  
 deltagelse i euroen. 

 Information Prisvogter træder i karakter: ØMU-bank ofrer job for lave priser 
 4. november 1999 Den Europæiske Centralbank hæver i dag renten. Dermed toner banken rent flag: Inflationsbekæmpelsen er vigtigere  
 end beskæftigelsen 

 Jyllands-Posten Dansk skift til euro vil vare tre år 
 6. november 1999 
 Aktuelt Krone med følelse 
 11. november 1999 
 Aktuelt Top-økonomer skal kulegrave ØMU'en 
 31. december 1999 Rådet for Europæisk Politik har nu valgt de fire økonomer, som skal endevende konsekvenserne af ØMU'en. 

 Jyllands-Posten Flertal for euroen 
 17. januar 2000 
 Information Dansk Folkeparti: EU-trussel gave til os 
 2. februar 2000 Dansk Folkeparti vil bruge de 14 EU-landes sanktioner mod Østrig som argument mod euro'en 

 Aktuelt Ja til euroen 
 11. februar 2000 
 Politiken Pia K. udfordrer S til EU-duel 
 13. februar 2000 
 Information Benhård eurobank: LO angriber 'elitær centralbank' 
 18. februar 2000 LO skærper tonen over for den Europæiske Centralbank og kritiserer, at bankens direktør, Wim Duisenberg, over for  
 Information afviser at tage hensyn til beskæftigelsen 

 Jyllands-Posten Danmark og EU: Radikale vil udskyde afstemning 
 20. februar 2000 Ny radikal gruppeformand foreslår, at ØMU-folkeafstemningen udsættes, så alle danske forbehold kommer til afstemning  
 på én gang. Socialdemokratiet siger nej. 

 Jyllands-Posten Færre siger ja til euroen 
 21. februar 2000 
 Aktuelt Ritt skal sikre euro-ja 
 24. februar 2000 Venstre og konservative glæder sig over, at den nyudnævnte fødevareminister Ritt Bjerregaard (S) er tiltænkt central  
 rolle i euro-debatten. 

 Jyllands-Posten Den europæiske mønt: Tvivl om Nyrups ØMU-løfte 
 8. marts 2000 Eksperter betvivler statsministerens vurdering af, at Danmark kan opgive euroen igen, hvis vi ønsker det. 

 Jyllands-Posten Afstemning rykkes frem 
 8. marts 2000 
 Politiken Euro-valg i september 
 9. marts 2000 Når Poul Nyrup Rasmussen i dag har holdt hasteindkaldt møde med sit bagland, ventes han at sætte dato på, hvornår  
 danskerne skal stemme om euroen. Ja-partierne glæder sig, euro-modstanderne raser. 

 Aktuelt ØMU-afstemning efter sommerferien 
 9. marts 2000 Statsminister Poul Nyrup Rasmussen (S) mødes i dag med den socialdemokratiske gruppe og hovedbestyrelse for at få  
 grønt lys til en ekstraordinær kongres inden sommerferien og en folkeafstemning om ØMU'en lige efter sommerferien. 

 Information Nyrup skifter ØMU-kurs 
 9. marts 2000 Socialdemokratiets ledelse indkaldt til hastemøde. Folkeafstemning om ØMU'en ventes til september. 

 Jyllands-Posten Afstemning: Nyrup i ØMU-spurt 
 9. marts 2000 Ved hasteindkaldte møder i Socialdemokratiets top i dag indleder statsminister Poul Nyrup Rasmussen (S) regeringens  
 kampagne for at få danskerne til at sige ja til den fælles europæiske mønt. Afstemningen, der får vidtrækkende  
 betydning for Danmarks fremtid, ventes at finde sted i september. 

 Politiken Afstemning 28. september 
 10. marts 2000 Regeringens top kaldte det historisk, da den i aftes affyrede startskuddet til valgkampen om ja eller nej til euroen. 

 Jyllands-Posten Euro-Afstemning: Euro eller krone 28. september 
 10. marts 2000 Folkeafstemning om euroen er fremskyndet til torsdag den 28. september. Beslutningen skal bekræftes af  
 Socialdemokratiets ekstraordinære kongres 30. april, men det ventes at blive en formssag. 

 Information Ja-siden har trukket det længste strå 
 10. marts 2000 Folkeafstemning om euroen den 28. september. Nej-siden fanget med spendérbukserne nede om hælene 



 Aktuelt Afstemningen 
 10. marts 2000 
 Aktuelt Stemmeurnerne kalder 28. september: Nyrup: Tryghed på spil 
 10. marts 2000 Danskerne skal stemme om den fælles europæiske valuta den 28. september i år. Kun et uventet nej fra den  
 ekstraordinære kongres i Socialdemokratiet i april kan stoppe folkeafstemningen. 

 Politiken Dansk resultat påvirker unionen 
 10. marts 2000 Et nej ved den kommende folkeafstemning om euroen vil cementere Danmarks position som B-medlem af EU, mener  

 Information Ledende artikel: Tilstand og modhæng 
 11. marts 2000 
 Aktuelt Venter på det danske resultat: Svenske modstandere satser på dansk nej 
 11. marts 2000 Hvis danskerne stemmer nej den 28. september, kommer også Sverige og Storbritannien til at stå uden for euroen,  
 forudser SF-formand Holger K. Nielsen. På samme linie ligger lederen af mod standen inden for det svenske  

 Politiken S-top: Fuld fart på unionen 
 11. marts 2000 Politisk union er ikke længere tabu i Socialdemokratiet. Danskerne skal tage stilling til den virkelige udvikling i EU,  
 siger topsocialdemokrater nu. EU-modstanderne kalder den nye S-kurs ren taberstrategi. 

 Information Reklamefolk advarer Nyrup 
 11. marts 2000 Hvis ikke ja-siden får koordineret sit pengeforbrug, risikerer den et nej til euroen. Jersild spår meget bittert opgør 

 Jyllands-Posten Politik: Venstre i modvind 
 12. marts 2000 Statsminister Poul Nyrup Rasmussen har erobret banen med sin folkeafstemning til september. Samtidig præges Venstres 
  folketingsgruppe af intern uro. 

 Politiken Vilstrup: Stort euro-flertal 
 14. marts 2000 45 pct. af danskerne vil stemme ja til at skifte kronen ud med euro, mens 33 pct. siger nej, viser en måling fra Vilstrup  
 Research. Eksperter og politikere fokuserer på tvivlerne. 

 Information Euro en splitter de kristelige 
 14. marts 2000 Der er stillingskrig i Kristeligt Folkeparti i kampen om euro en 

 Information Camre: ØMU er jo en Hitler-kopi 
 15. marts 2000 Dansk Folkeparti trækker nu Hitler, Goebbels og Det Tredje Rige ind i ØMU-debatten. 

 Politiken Sjursen siger nej 
 15. marts 2000 Kristeligt Folkepartis formand Jann Sjursen anbefaler sine medlemmer at stemme nej til euroen. SF mener det er en stor  
 gave til nej-siden, for nu står yderfløjnene i dansk politik ikke længere alene med et nej. Venstre ærgrer sig. 
 Aktuelt Ingen vej ud af euro-land 
 16. marts 2000 Stemmer danskerne ja til den fælles europæisk valuta, hænger vi på den, vurderer leder i Den Europæiske Centralbank.  
 Statsminister Poul Nyrup Rasmussen har ellers hævdet, at danskerne kan melde sig ud. 

 Information S-tvivlerne har nøglen til ØMU-land 
 16. marts 2000 Med Jann Sjursens nej vokser den borgerlige ØMU-skepsis, men den socialdemokratiske midtergruppe af vælgere  
 kommer stadig til at gøre udslaget, mener valgforskere 

 Information Ledende artikel: Canard à la Camre 
 16. marts 2000 
 Politiken Svært, men muligt at fortryde ØMU 
 17. marts 2000 
 Politiken Borgerlig ØMU-skepsis presser S 
 19. marts 2000 Borgerlige vælgere vender sig i stigende grad mod euroen. Hans Engell (K) mener, det betyder, at tre ud af fire S- 
 vælgere skal sige ja. Det er urealistisk, vurderer S-folk. 

 Information Jelved: Nej er farvel til stabil krone 
 20. marts 2000 Nej til ØMU en er et farvel til fastkurspolitikken, advarer Jelved. Nej-sigere beskylder økonomiministeren for at skabe uro  
 om kronen 

 Information Regeringens skrækscenarie skudt ned 
 21. marts 2000 Storbanker afviser regeringens advarsler om panik på valutamarkedet efter dansk nej 

 Information Ledende artikel: Jelveds nej-kampagne 
 21. marts 2000 "Du kan bedrage alle mennesker en gang imellem, du kan bedrage nogle mennesker altid, men du kan ikke bedrage alle 
  mennesker altid." Abraham Lincoln (1809-65), USA's præsident 1861-65 

 Aktuelt Udskriv valg nu 
 23. marts 2000 Hvis regeringen ikke kan håndtere et euro-nej uden finanspolitiske stramninger, bør den træde tilbage og udskrive  
 folketingsvalg nu, mener Junibevægelsens Jens-Peter Bonde. 

 Jyllands-Posten Sonar om euro: Borgerlig euro-skepsis tager til 
 25. marts 2000 Både Socialdemokratiet og Venstre mener, at Østrig-sagen har fået mange borgerlige vælgere til at sige fra over for et  
 tættere europæisk samarbejde. 

 Politiken LO-ja til euroen hastes igennem 
 2. april 2000 
 Politiken Ja til euroen svinder 
 7. april 2000 Ny Vilstrup: Flere vælgere i tvivl efter de første ugers kampagne 



 Jyllands-Posten Åbent opgør om euro 
 8. april 2000 
 Information Dansk ØMU-kurs overrasker 
 8. april 2000 Den danske regering overser demokratiske problemer i Den Europæiske Centralbank, siger svenske socialdemokrater og  
 ØMU-eksperter 

 Information Ledende artikel: Pias kronede dage 
 11. april 2000 
 Information Prodi: Dansk afstemning vital for EU 
 12. april 2000 Folkeafstemningen om ØMU en er første prøve på euro ens folkelige opbakning. Betydningen af resultatet kan ikke  
 undervurderes, siger Romano Prodi. 

 Politiken Hemmelig måling: LO-nej til euro 
 13. april 2000 
 Aktuelt SiD-toppen trodser nej'et 
 14. april 2000 Specialarbejderforbundet (SiD) vedtog i går at anbefale et ja til euroen, selv om et flertal af medlemmerne er imod den  
 fælles valuta. 

 Jyllands-Posten Sonar om euro: Styrket nej til euro 
 22. april 2000 De 14 EU-landes sanktioner over for Østrig har påvirket hver syvende dansker i retning af et nej til euroen. Dansk  
 Industri opfordrer regeringen til at arbejde for at standse sanktionerne. 

 Politiken Euro-duel: Ritt: Ny afstemning efter euro-nej 
 26. april 2000 
 Information S på vej til klart euro-ja 
 26. april 2000 Weekendens euro-kongres i Socialdemokratiet vil anbefale ja til euro en. Mange socialdemokrater siger nej alligevel,  
 siger S-modstander 

 Aktuelt LO-forbund dropper euro-kampagne 
 26. april 2000 Kun Dansk Metalarbejderforbund vil føre en kraftig ja-kampagne for euroen. Langt de fleste LO-forbund vælger at  
 springe en kampagne helt over. 

 Aktuelt Hardy Hansen: Nej til euroen 
 27. april 2000 Stik mod SiD og Socialdemokratiet siger tidligere forbundsformand Hardy Hansen nej til EU's fælles mønt. 

 Aktuelt Jeg ville også være i tvivl 
 29. april 2000 Statsminister Poul Nyrup Rasmussen håber på et stort ja til euroen på Socialdemokratiets ekstraordinære kongres i  

 Politiken Ja-siden sidder på pengene 
 30. april 2000 
 Information Nyrup støtter euro-modstandere 
 1. maj 2000 Organiseret S-modstand mod den økonomiske og monetære union svækket efter S-kongres. Nu får de penge fra partiet. 

 Jyllands-Posten Nyrup fik et rungende ja 
 1. maj 2000 
 Politiken Fogh: Ikke mere union 
 4. maj 2000 Hertil og ikke længere, siger Venstres formand om udviklingen i EU og advarer mod glidebane frem mod mere union. Han 
  afviser også nye folkeafstemninger om forbehold i de næste mange år efter et nej. Utroværdig melding, lyder flere  

 Information Eurofald truer et ja 
 6. maj 2000 Euroen fortsætter sit styrtdyk de næste måneder, vurderer de tre største danske banker. Deres tro på et dansk euro-ja  

 Politiken V og K i EU-opgør 
 6. maj 2000 Den konservative top inviterer egne modstandere til debat om kursen for EU. Borgerlig uenighed om unionens udvikling. 

 Information Ledende artikel: Eurosion 
 8. maj 2000 
 Information Ledende artikel: B-medlemskabet 
 9. maj 2000 
 Aktuelt Socialdemokratisk ØMU-skepsis vokser 
 10. maj 2000 De borgerlige vælgere holder massivt fast i et ja ved ØMU-afstemningen, mens det socialdemokratiske ja begynder at  

 Information Top SF'er anbefaler euro-ja 
 11. maj 2000 Venstrefløjens nej støtter Pia Kjærsgaard, siger SF'eren Jørn Jespersen og anbefaler et ja til den fælles valuta. SF s  
 formand Holger K. Nielsen afviser partifællens kritik 

 Information Ledende artikel: Tryghedsnarkomanerne 
 12. maj 2000 
 Jyllands-Posten Ja til euro binder 
 13. maj 2000 
 Politiken Euro uden returbillet 
 13. maj 2000 Bordet fanger, hvis danskerne vælger euroen, fastslog EU-kommissionens formand i går. Samtidig anbefalede den tyske  
 udenrigsminister, at EU bliver omdannet til Europas Forenede Stater. 

 Information Ledende artikel: Eurovision XXL 
 16. maj 2000 



 Information Ris til regeringen: Regeringens skrækvision skudt i sænk 
 18. maj 2000 
 Politiken Dødt løb mellem ja og nej til euroen 
 19. maj 2000 
 Information Ledende artikel: Politisk økonomi 
 20. maj 2000 
 Information Kursen falder på Henrik Dam Kristensen 
 24. maj 2000 Budgetrod i Fødevaredirektorat svækker Henrik Dam Kristensen. Det er en katastrofe for ja-til-euro siden, siger  
 Politiken Lykketoft angriber vismænd 
 24. maj 2000 Finansministeren anklager vismændene for at levere en ubrugelig rapport om følgerne af et dansk nej til euroen. SFs  
 formand mener, at Mogens Lykketoft (S) bare er sur, fordi vismændene taler ham imod. 

 Information Ledende artikel: Lykketoft et og to 
 25. maj 2000 
 Politiken Euro: Vismænd får støtte udefra 
 25. maj 2000 Mens Folketingets to store ja-partier raser, kommer internationale finanseksperter de danske økonomiske vismænd til  
 undsætning i deres vurdering af euro-folkeafstemningens betydning. 

 Information Udenlandsk opbakning til danske vismænd 
 25. maj 2000 Udenlandske økonomiske vismænd bakker danske vismænd op: Euro-nej har ingen væsentlig økonomisk betydning for  
 Danmark. 

 Jyllands-Posten Analyse af Euro: Kritik af vismænd: Makværk 
 27. maj 2000 Danmarks Nationalbanken kommer med en usædvanlig skarp kritik af de økonomiske vismænds omstridte euro-analyse,  
 som af topfolk fra Nationalbanken karakteriseres som noget makværk. 

 Information Ledende artikel: Stilleleg 
 27. maj 2000 
 Information Økonomer danner front mod Nyrup 
 27. maj 2000 Landets økonomer er blevet så fortørnede over Poul Nyrup Rasmussens angreb på vismændene, at de nu forbereder en  
 samlet udtalelse 

 Aktuelt Overvismand går til modangreb 
 27. maj 2000 
 Politiken Pengestrøm til ja-partier 
 29. maj 2000 Erhvervslivet frygter et nej til euroen og spytter millioner i kassen. K har nu overskud på kampagnekontoen. 

 Politiken Vismænd styrket af kritik 
 30. maj 2000 De økonomiske vismænd er kommet styrket ud af den voldsomme kritik, der har været rejst mod deres euro-rapport, siger  
 eksperter i statskundskab. Vismændene får støtteerklæring fra økonomer. 

 Aktuelt Euroland kobler Danmark af 
 2. juni 2000 Det kommende franske EU-formandskab vil styrke euro-landenes særlige ministerråd - 'euro-11'. Planerne har tysk støtte  
 og kører Danmark ud på sidelinjen i EUs økonomiske politik. 

 Jyllands-Posten Euro-afstemning: Nyrup angriber SF's formand 
 4. juni 2000 Debatten forud for folkeafstemningen den 28. september tager nu en dramatisk vending. Statsministeren ændrer taktik og 
  går direkte til angreb på nej-siden. 

 Jyllands-Posten Sverige: Katastrofe ved nej 
 6. juni 2000 
 Politiken En sang for euroen: Nyrup angriber venstrefløjen 
 6. juni 2000 
 Jyllands-Posten Eurokampagne: Thatcher samler ind til dansk nej 
 9. juni 2000 Margaret Thatcher står i spidsen for en annoncekampagne for et danske nej til euroen. Nej-siden er rystet over  
 oplysningerne og frygter, at indblandingen fra den britiske jernlady vil skade dem. 

 Jyllands-Posten Eurokampagne: Dansk bøn om hjælp til et nej 
 10. juni 2000 Jens Peter Bonde fra JuniBevægelsen har direkte opfordret nej-bevægelser fra hele Europa til at blande sig i den  
 danske valgkamp. 

 Politiken Riskær siger nej til euroen 
 15. juni 2000 
 Information Fordommene og fortielserne: Tilhængere øger dansk EU-skepsis 
 17. juni 2000 EU-tilhængernes modvilje mod at diskutere politik i stedet for økonomi, har øget den danske EU-skepsis, vurderer EU- 
 iagttagere. 

 Politiken S-vælgere usikre på euroen 
 18. juni 2000 S-vælgerne falder fra euroen - næsten hver fjerde af dem er nu i tvivl. Valgforsker mener at ja-siden skal droppe  
 økonomiske argumenter og tale klart om politik. 

 Aktuelt Ældre S-vælgere stemmer nej 
 22. juni 2000 Regeringens kampagne for et ja til euroen er i strid modvind hos pensionister og ufaglærte arbejdere. Det viser stor PLS- 
 kortlægning af S-vælgerne. Derimod står ja-siden stærkere blandt de faglærte og funktionærerne. 
 Information Svensk tro på EU-liv uden euro 
 23. juni 2000 Sveriges finansminister undsiger Nyrup 



 Information Frie Ord: Nyrup og den socialdemokratiske livsløgn 
 23. juni 2000 Tør statsministeren tage konsekvensen af sit angreb på nationalromantikken? 

 Jyllands-Posten Euro-afstemning: Østrig-løsning ændrer intet 
 23. juni 2000 Selv om de 14 EU-lande hæver sanktionerne mod Østrig, er skaden sket for tilhængerne af dansk deltagelse i euroen.  
 Mange vælgere vil fortsat stemme nej på grund af aktionen mod Østrig, vurderer valgforskere. 

 Jyllands-Posten Euro-afstemning: Danisco dropper Danmark ved et nej 
 28. juni 2000 Fødevare-koncernen Danisco kaster en bombe i euro-debatten. Giganten erklærer sig parat til at opgive Danmark, hvis  
 det bliver et nej til euroen . Det kan betyde lukning af fabrikker og tab af arbejdspladser. 

 Information Ledende artikel: Mere union 
 28. juni 2000 
 Information Daniscos ØMU-bombe er en fuser 
 29. juni 2000 Daniscos trussel om at droppe Danmark ved et euro-nej er tom. EU s sukkerordning stavnsbinder Danisco til Danmark 

 Information Ledende artikel: Sukkerknold 
 30. juni 2000 
 Jyllands-Posten Euro-afstemning: Firmaer er splittede om et nej til euroen 
 3. juli 2000 Næsten halvdelen af Danmarks største eksportvirksomheder vil neddrosle investeringerne i Danmark, hvis det bliver nej  
 til euroen. Den anden halvdel vurderer ikke, at et nej vil få de store konsekvenser. 

 Aktuelt Koch-kritik af ja-kampagne 
 4. juli 2000 AFSTEMNING. Ja-siden har været alt for dårlige til at sælge budskabet, mener den tidligere skatte- og sundhedsminister. 

 Information Blairs euro-politik skræmmer investorer 
 5. juli 2000 En lækket rapport advarer om fabrikslukninger og ingen nye investeringer, hvis briterne ikke snart sætter kurs mod  

 Information Euro-boss lover støtte efter et nej 
 6. juli 2000 Den Europæiske Centralbank vil gøre alt for at støtte kronen, lover bankens chef. Samtidig siger Deutsche Bank, at et  
 nej betyder mindre end i 1992 

 Politiken Ekspert-ja til euroen 
 7. juli 2000 Euroen sikrer kronen og giver flere gevinster men er et usikkert eksperiment, konstaterer fire top-økonomer. Ja-siden  
 jubler over støtten. 

 Jyllands-Posten Euro-afstemning: Topøkonomer: Store ja-fordele 
 7. juli 2000 Ny økonom-rapport, bestilt af bl. a. nej-sigernes frontfigur Drude Dahlerup, angiver klare fordele for Danmark ved at  
 deltage i euro-samarbejdet. "En torpedo mod nej-sigerne," siger konservativ leder. 

 Aktuelt Afstemning: Nyt liv til ja-kampagne 
 7. juli 2000 Tre uafhængige top-økonomer leverer i en ny rapport stærke argumenter for dansk deltagelse i euroen. Den sidste  
 økonom, professor Jesper Jespersen, er delvis uenig i konklusionerne. 

 Information Ledende artikel: Sandheder og euro 
 8. juli 2000 
 Information Euro-rapport med forbehold: Euro-rapport med ført hånd 
 8. juli 2000 De centrale aktører nedtoner forskellene efter offentliggørelsen af ny eurorapport. Rosenrødt ja-billede blev tegnet med  
 ført hånd 

 Politiken Hidsig slutspurt om euroen 
 8. juli 2000 Jasiden vinder point med topøkonomers rapport om Danmark og euroen. Men nej-sidens forspring er massivt, og  
 kampagnen vil nu tage en mere politisk drejning, mener ekspert. Japolitikerne er gået i tænkeboks. 

 Politiken Ja-siden lægger ny euro-strategi 
 13. juli 2000 Er det i Danmarks interesse at stå uden for euroen? Eller skal vi deltage i beslutninger, som vi alligevel må efterleve?  
 Det er ja-sidens nye hovedtema, siger nøglepersoner. 

 Information Økonomer irettesætter Hoffmeyer 
 13. juli 2000 Anført af OECD og den tyske overvismand bliver Erik Hoffmeyer og to tidligere overvismænd nu kritiseret for deres  
 lempelige fortolkning af stabilitetspagten 
 Information Den danske økonomi er ude af takt 
 14. juli 2000 Mens økonomien i eurolandene buldrer afsted, er dansk økonomi gået i stå. Det viser, at dansk økonomi ikke passer til  
 ØMUen, siger økonomiprofessor. 

 Information Ledende artikel: Europati 
 14. juli 2000 
 Politiken Euro-afstemning: Vælgerne ligeglade med eksperter 
 19. juli 2000 Dødt løb mellem ja- og nejsigere trods eksperters rapporter. Flere socialdemokrater vil nu stemme ja. 

 Jyllands-Posten S: Nej til euro-støtte fra bank 
 19. juli 2000 
 Politiken Nej-fløj frygter britisk støtte 
 19. juli 2000 Euromodstandere i England har allerede indsamlet over en million kroner til at fremme et dansk nej, og en stor  
 morgenavis støtter nu også indsamlingen. Planen er at føre kampagne i danske medier, og det skræmmer de danske  

 Politiken Britisk ballade om dansk eurodebat 
 22. juli 2000 Den britiske udenrigsminister Robin Cook anklagede i går britiske skeptikere for at blande sig i den danske eurodebat.  



 Reaktionen kommer efter, at Politiken i begyndelsen af ugen belyste britiske planer om at poste mindst 1 million kroner i  
 den danske nej-kampagne. 

 Information Britisk nej støtte i mod-vind 
 25. juli 2000 Den britiske regering vil have stoppet millionindsamling til den danske nej kampagne. 

 Jyllands-Posten Politik: Nyt S-opgør på vej 
 27. juli 2000 Netop som statsministerens strategi op til euro-afstemningen bliver kritiseret af den gamle Auken-fløj, er en kritisk bog om 
  Poul Nyrup Rasmussen nu udsendt. Kilden er Svend Auken. Oversætteren er trafikminister Jakob Buksti. Kredsen  
 omkring Nyrup vurderer, at målet er at køre Auken-kronprinsen Frank Jensen i stilling i et kommende opgør om magten i  

 Aktuelt Frustration: Ja-kampagnen splitter S-toppen 
 27. juli 2000 Vælgernes usikkerhed over for euroen får frustrationerne til at brede sig i Socialdemokratiet. Ledende S-folk er åbenlyst  
 uenige om strategien i den afgørende fase af kampagnen. 

 Information Ny fløjkrig truer Nyrups kampagne 
 28. juli 2000 Nyrup-fløjen skal respektere partiets euro-skeptikerne, siger tidligere topsocialdemokrat, Ivar Nørgaard. 

 Information Ledende artikel: Forbandelsen 
 28. juli 2000 
 Information Ledende artikel: Akut Hamlet-syge 
 29. juli 2000 
 Information Ledende artikel: Ivar Nørgaards nej 
 31. juli 2000 
 Information Ældrebombe under ØMU pagten 
 1. august 2000 Væksten i antallet af ældre vil bringe en række eurolande i konflikt med stabilitetspagten, spår danske ØMU forskere.  
 De peger på øget indvandring som løsning 

 Information Ledende artikel: Lurepasserne 
 2. august 2000 
 Information Nyrups enmandshær: S-kritik: Nyrup er for egenrådig 
 5. august 2000 Fornyerfløj i Socialdemokratiet vil ændre partiets euro-kampagne. 

 Politiken Nyrup: Lang vej til et ja 
 6. august 2000 Euro-slutspurten begynder i morgen, og statsministeren lover flere oplysninger om euroens konsekvenser. 

 Aktuelt Dødt løb: Tvivlerne afgør euroens skæbne 
 10. august 2000 Hver femte vælger og hver tredje socialdemokrat har ikke besluttet sig for et ja eller nej til euroen, viser meningsmåling  

 Information Auken træt af folkeafstemninger 
 11. august 2000 De mange EU-afstemninger belaster demokratiet, mener ministeren 

 Jyllands-Posten Euroafstemning: Lav firma-profil i euro-debatten 
 11. august 2000 Store danske virksomheder er med i et europæisk netværk, der arbejder for en succes for euroen. Men herhjemme holder  
 de lav profil og afstår fra at agitere for euroen: Sporene fra 1992 skræmmer. 

 Information Fogh vil have flere folkeafstemninger 
 12. august 2000 Socialdemokratiet skal bekæmpe sit EU-traume, siger Venstres formand. 
 Information Ledende artikel: Du forbarmende - nej 
 14. august 2000 
 Information Ledende artikel: I al sin skrøbelighed 
 15. august 2000 »Lov mig nu at tænke på Deres børn og børnebørn, når De stemmer.« Statsminister Poul Nyrup Rasmussens nye råd til  
 den modne vælger. 

 Information S-borgmestre bakker ikke Nyrup op 
 15. august 2000 De socialdemokratiske borgmestre er ikke synlige i euro-kampagnen 

 Information Fagforbund: Euro-ja uden jubel 
 17. august 2000 Et flertal af LO's fagforbund anbefaler et ja til euroen, men mange af dem deltager alligevel ikke i ja-kampagnen 

 Information Jelved: ØMU'en kan ændres 
 18. august 2000 EU er jo styret af mennesker, siger økonomiministeren 

 Information Euroen kan bremse globalisering 
 18. august 2000 Susan George, en af globaliseringens skarpeste modstandere, mener, at EU og euroen er et værn mod globaliseringen 

 Aktuelt Euro eller ej: Flere kommer i tvivl 
 19. august 2000 FORVIRRING. Ja- og nej-siden kæmper om vælgerne op til euro-afstemningen, men det er 'usikkerhedens parti', der  
 vinder frem. 

 Information Vismænd giver Nyrup en hånd 
 19. august 2000 EU-rapport om Østrig ventes færdig før den danske ØMU-afstemning 

 Information Ledende artikel: Mission Impossible III 
 19. august 2000 »Vi skal fortælle vælgerne, hvad der helt konkret sker efter et ja til euroen. Jeg har tænkt mig, at vi skal gøre alt for at  
 sikre, at der i årene foran os er en prisliste - som vi kender det fra Vestjylland, hvor tyske turister kan se priserne i både  
 D- mark og danske kroner.« Poul Nyrup Rasmussen, Politiken 6. august »Den fælles valuta betyder, at den europæiske  
 stemme kan blive meget stærkere i globale og økonomiske forhandlinger. Min vision er, at Europa påtager sig et  
 lederskab omkring sociale og menneskelige værdier.«  



 Poul Nyrup Rasmussen, Aktuelt 18. august 

 Jyllands-Posten Euroafstemning: Ja-sigere tager føringen 
 19. august 2000 Stor lettelse på ja-siden efter ny Sonar-måling, der for første gang i lang tid viser et flertal for euroen: 45 procent ja og  
 42 procent nej. 

 Information En dame for en euro 
 23. august 2000 Marianne Jelved præsenterer årets glade nyhed til sine børnebørn og andre numismatikere: de danske euromønter 

 Aktuelt Euromønter: Jelved risikerer at blive til grin 
 23. august 2000 Økonomiminister Marianne Jelved kan skade ja-kampagnen, vurderer valgforsker. 

 Information Jelved: Et ja vil få forbehold væk 
 28. august 2000 Økonomiministeren er også åben over for at lade fremtidige EU-ændringer godkende af Folketinget efter grundlovens  
 femsjettedeles-regel 

 Aktuelt SF-vrede over Holgers nej-kurs 
 28. august 2000 
 Aktuelt Fokus: Op og ned på Euroen 
 29. august 2000 Duel. Hun er 23 og siger ja - han er 25 og siger nej. Læs deres argumenter. 

 Politiken Lykketoft: Nej koster 5 mia. 
 30. august 2000 Økonomer og nejsigere afviser finansminister Mogens Lykketofts advarsel imod et nej. Et ja kan derimod udløse  
 økonomisk indgreb, lyder vurderingen. SF og CD gør klar til gentagelse af sidste års finanslovsaftale. 

 Information Nyrup: Pia ude af trit med virkeligheden 
 1. september 2000 Dansk Folkeparti truer med, at dansk medlemsskab af euroen vil føre til øget indvandring. Det er helt løsrevet fra  
 virkeligheden, siger statsministeren 

 Politiken DF forlader euro-slagsmål 
 1. september 2000 En storoffensiv kan give bagslag, vurderer Dansk Folkeparti, der trækker sig delvist ud af de sidste par ugers euro- 

 Jyllands-Posten Euroafstemning: Pia K. holder en dør åben for euro 
 2. september 2000 Dansk Folkepartis leder, Pia Kjærsgaard, kan ikke på nuværende tidspunkt anbefale et ja til euroen, men hun vil holde  
 en dør åben for, at Danmark på et senere tidspunkt kan komme med. 
 Information Ledende artikel: Forlad banen! 
 2. september 2000 
 Information Margrete Auken melder ja 
 4. september 2000 SF s folketingsmedlem afviser, at hun bevidst ventede med sin bekendelse, indtil urafstemning satte hende øverst på  

 Politiken Jurister: Jelved er usaglig 
 5. september 2000 Eksperter mener, at økonomiministeren har et moralsk problem, efter at hun har brugt sine embeds- mænd og skattekroner 
  til at få trykt en europjece med forfatteren Lise Nørgaard. 

 Information Rundt om euro-Danmark: Tvivlerne bliver jaget vildt 
 6. september 2000 De vælgere, der stadig tvivler på euroens velsignelser vil blive bombarderet med argumenter om ansvarlighed i ØMU- 
 kampagnens slutfase 

 Politiken Euroen tager endnu et dyk 
 7. september 2000 Modstridende udtalelser fra den tyske kansler Gerhard Schröder og Den Europæiske Centralbank sendte i går euroen  
 ned i ny bundrekord. Italiensk ECB-medlem kræver stærk økonomisk og politisk union. 

 Politiken Jelved lover stærk euro 
 8. september 2000 
 Jyllands-Posten Ny EU-melding fra Jelved 
 11. september 2000 
 Jyllands-Posten Bankchef: Ingen vej ud af euroen 
 12. september 2000 Danmark kan ikke melde sig ud af euroen igen, hvis vi først har meldt os ind. Det vil ydermere være direkte farligt, siger  
 den tidligere chef for den tyske forbundsbank, Hans Tietmeyer. 

 Information Ledende artikel: Euro i bølgegang 
 13. september 2000 
 Politiken Helveg: Nej-fløj er uærlig 
 16. september 2000 Udenrigsminister Niels Helveg Petersen (R) anklager nejsiden for at bilde vælgerne ind, at folkepensionen er i fare, selv  
 om nejsiden ved, det ikke passer. Nejsiden afviser. 

 Politiken Nyrup: Euro-ja sikrer velfærden 
 17. september 2000 
 Aktuelt Euro-valg: Danskerne frygter forbundsstat 
 18. september 2000 Forbundsstat. Hver anden dansker frygter, at EU vil udvikle sig til en forbundsstat i stil med USA. Regeringstoppen  
 erkender, at forbundsstatsspøgelset er et alvorligt handicap for ja-siden. 

 Politiken Nyrup kræver SF med i garanti 
 18. september 2000 Nyrup dramatiserer eurokampagnen og går direkte efter Holger K. Nielsen, som afkræves svar på fælles garanti for  
 folkepension. SF-formanden advarer mod garantier. 

 Jyllands-Posten Euro-afstemning: Ja-sidens garanti: Pensionen er sikret 
 19. september 2000 Usikkert om ja-sidens løfter er nok til at omvende skeptiske vælgeres opbakning til euroen. 



 Aktuelt EU-garanti for folkepension 
 19. september 2000 Regeringen beder alle de andre EU-lande afgive en skriftlig garanti om, at de ikke vil blande sig i den danske  
 folkepension, hvis vi går med i ØMU'en. 

 Information Grundlovssag truer efter ja 
 19. september 2000 Regeringen bryder Grundloven, hvis Danmark tilslutter sig den fælles mønt, konkluderer dansk statsretsekspert. 

 Politiken Folkepensionen: Politiken mener 
 19. september 2000 
 Politiken Hård kritik af garanti 
 19. september 2000 Nyrups pensionsaftale garanterer ikke folkepensionisters levegrundlag fremover, mener Ældremobiliseringen.  
 Socialdemokratiet beskylder foreningen for at tage pensionisterne som gidsler. 

 Information Finanshuse spår rentefald efter nej 
 19. september 2000 Frygten for et angreb på kronen er stærkt overdrevet, siger internationale finanshuse. De venter et rentefald efter nej. 

 Information Ritt: Vi kan ende i bås med Haider og Le Pen 
 20. september 2000 Udlandet vil betragte et dansk euro-nej som fremmedfjendsk, fordi SF og JuniBevægelsen ikke ved, hvad de vil bruge det 
  til, siger Ritt Bjerregaard 
 Information Nyrup i surreelt drama om pension 
 20. september 2000 Statsministeren opgav i går at bede de øvrige 14 EU-ledere om at garantere den danske folkepension 

 Information Ledende artikel: Luskeledelse 
 20. september 2000 
 Jyllands-Posten Advarsel fra industriformand 
 20. september 2000 
 Politiken Nyrups kurs under kritik 
 20. september 2000 Statsministeren opgiver at få statsledere i EU til at blåstemple pensionsgaranti. Nyrups håndtering af sagen får hård  
 kritik fra både ja- og nejsiden, og ideen har vakt forundring i EU. Mimi Jakobsen bebuder sin egen skræmmekampagne. 

 Aktuelt Valgkamp: Nyrup til modangreb 
 20. september 2000 Om få dage er regeringen klar til at sætte et sidste angreb ind for at vinde folkeafstemningen om euroen. 

 Jyllands-Posten Euro-afstemning: Nyrup opgiver omstridt EU-brev 
 20. september 2000 Kritikken regner ned over statsminister Poul Nyrup Rasmussen på grund af hans offensiv for folkepensionen. I aftes  
 opgav han at skrive til sine 14 EU-kolleger. 

 Politiken Et nej vil koste 20.000 job 
 21. september 2000 Regeringen indleder euroslutspurten med trusler om barske økonomiske konsekvenser ved et nej. Høj rente vil koste ca.  
 20.000 job. Tallet ligger langt over, hvad bankerne tidligere har vurderet. 

 Politiken Nobelprismodtager: Hjælp euroen 
 21. september 2000 
 Information 'Støtteopkøb af euro nytter ikke' 
 21. september 2000 Presset på euroen får nu IMF til at foreslå støtteopbøb, men danske topøkonomer tror ikke, at det nytter 

 Aktuelt Euro-flimmer: Fogh afviser ja-kampagne 
 21. september 2000 Ja-siden er kommet i åben strid om kampagnelinien. I dag præsenterer regeringen et udspil med beregninger, der viser,  
 hvor kostbart et nej er for danskerne. Venstre afviser skræmmekampagne. 

 Information Frie ord: Jeg stemmer ja 
 21. september 2000 For at komme i dårligt selskab   som dog ikke kan forveksles med Pia Kjærsgaards aggressive nationalitet 

 Information Grundløs kronefrygt 
 22. september 2000 Danmarks store banker betegner regeringens regnestykker som usandsynlige. Køberne strømmer til danske obligationer. 

 Information PR-folk: Ja-siden har tabt 
 22. september 2000 Avancerede politiske kampagneteknikker vil ikke kunne skabe et ja-flertal nu. 

 Information Vore nej-brødre 
 22. september 2000 
 Jyllands-Posten Euroafstemning: Østlande trætte af danske nej-sigere 
 22. september 2000 Østeuropæerne er bange for, at et dansk nej til euroen vil forsinke deres optagelse i EU. Derfor er de trætte af de  
 danske euro-modstandere, fordi de bruger Østeuropa som argument for at stemme nej. 

 Politiken Strid om prisen på et nej 
 22. september 2000 Slutspurten op til euroafstemningen gik ind, da regeringen i går fremlagde sine beregninger af konsekvenserne ved et  
 nej om seks dage. Udenlandske og danske topøkonomer har delte meninger om værdien af regnestykket. 

 Aktuelt Euro-valg: Bistandsklienter uden job ved nej 
 22. september 2000 Fire virksomheder i Fredericia vil afvente euro-afstemningen, før de ansætter arbejdsløse. Dansk Industri tager afstand fra 
  metoderne. 

 Information Jelved: Mere åbenhed i Euroråd 
 23. september 2000 
 Information Ledende artikel: I ævlets ælte 
 23. september 2000 
 Politiken Auken: Risiko for EU i to tempi 



 23. september 2000 
 Politiken Banker stopper euroens fald 
 23. september 2000 Centralbankerne i verdens syv mægtigste lande gik i går i samlet aktion for at støtte den svækkede euro med begrænset  
 succes. Det forventes, at støtteopkøbene fortsætter. 
 Jyllands-Posten Euroafstemning: Verdens banker redder euroen 
 23. september 2000 Euroen reddet før dansk afgørelse. Støtteopkøb fra verdens største central-banker overrumplede alle og udløste ny debat 
  mellem tilhængere og modstandere. 

 Jyllands-Posten Folkeafstemning: Dødt løb om euroen 
 24. september 2000 Ny meningsmåling viser, at afstanden mellem ja- og nej-siden er reduceret til to point. 

 Politiken Uklart hvad et nej skal bruges til 
 24. september 2000 Nejsiden har forskellige bud på, hvad et dansk nej skal føre til. Drude Dahlerup kræver nationalt kompromis om ny politik, 
  men afvises af andre nejsigere. Det samme gør SFs forslag om EU i flere hastigheder. 

 Jyllands-Posten Nyrup varsler indgreb efter et nej 
 24. september 2000 
 Information Interview: Pia Kjærsgaard  
 25. september 2000 Det er en junk-valuta, siger Dansk Folkepartis leder 

 Information Miljøet skal med i ØMU'en 
 25. september 2000 Kommissionen foreslår, at miljøhensyn skal inddrages i EU s økonomiske politik   Uenighed om det vil ske i et forum, hvor 
  Danmark ikke sidder med i tilfælde af nej 

 Information Ledende artikel: Et truet nej 
 25. september 2000 
 Politiken Jasiden vinder frem 
 25. september 2000 
 Information EU-charter rummer ikke mere union 
 26. september 2000 Danske EU-eksperter er enige: EU s charter for grundlæggende menneskerettigheder er ikke et skridt mod mere politisk  

 Information Drude: Jelved lyver 
 26. september 2000 Ja-partiernes skyld, hvis et dansk nej bliver fortolket som nationalisme, siger Drude Dahlerup 

 Jyllands-Posten Euroafstemning: Nej-fløj åbner for euroen 
 26. september 2000 Nej-partierne holder en dør åben for euroen. Måske skal vi med på et senere tidspunkt, navnlig hvis Sverige og  
 Storbritannien kommer med, hedder det. "Afslørende", kalder S-kampagneleder de nye meldinger. 

 Politiken EUs beføjelser skal være klare 
 26. september 2000 
 Jyllands-Posten Euroafstemning: Klar til euro-gyser 
 27. september 2000 En Sonar-måling, foretaget tre dage før folkeafstemningen, viser dødt løb mellem ja- og nej-siden. Men hver tiende  
 vælger beslutter sig først på selve valgdagen. 

 Information Ledende artikel: Nej 
 27. september 2000 
 Information Ledende artikel: Ja 
 27. september 2000 
 Politiken Ja eller nej: Politiken mener 
 28. september 2000 
 Information Ledende artikel: Det store skel 
 28. september 2000 
 Information Eurodebat øger skellet mellem folk og elite 
 28. september 2000 Der ligger en afgrundsdyb konflikt mellem politikerelite og befolkning, som ja-siden for sent har fattet, mener  

 Aktuelt Valggyser om euroen 
 28. september 2000 Dagens folkeafstemning er fortsat helt åben. Statsministeren opfordrer danskerne til at tænke på Danmark frem for at  
 irritere sig over enkelte politikere. 

 Information EU-kurs sendt til tælling 
 29. september 2000 Opposition og eksperter opfordrer til ny dansk EU-politik - Fogh kræver traktatændring - Nyrup maner til nationalt  

 Jyllands-Posten Smæk til euroen 
 29. september 2000 En rystet regering holder i dag krisemøde og vil ikke udelukke indgreb efter danskernes klare nej til euroen. Venstre vil  
 ikke være med til skattestigninger 

 Information Ledende artikel: Fejltagelsen 
 29. september 2000 
 Politiken Danskernes valg: Undren, ærgrelse og glæde i udlandet 
 29. september 2000 
 Politiken Delt Danmark: Nej til euroen 
 29. september 2000 Et overraskende stort flertal af de danske vælgere sagde nej til at erstatte kronen med den fælles europæiske mønt,  
 euroen. Statsministeren opfordres nu til at skabe national samling om den danske europapolitik. 

 Politiken Økonomisk ro trods nej 
 29. september 2000 Medmindre afstemningen får store politiske efterdønninger, vil markedet hurtigt falde til ro. Euroen faldt ved det danske  



 Aktuelt Historisk nej til euroen 
 29. september 2000 Delt. Et flertal af de danske vælgere besluttede i går at sige nej til den fælles europæiske mønt euroen. Afstemningen  
 delte igen de danske vælgere på midten. Statsminister Poul Nyrup Rasmussen (S) vil drøfte dansk Europa-politik med  

 Information Danmark i karantæne i Europa 
 30. september 2000 Det danske nej kan føre til såvel to-trins EU som langsommere udvidelse og ligefrem mere demokrati, lyder de  
 europæiske reaktioner. 

 Information Ledende artikel: Op fra kanvassen 
 30. september 2000 
 Politiken Nyrup tøver med forsoning 
 30. september 2000 Det danske nej til euroen får ikke partier og bevægelser til at samle sig om en fælles Europapolitik. Regeringen afviser  
 at samle fløjene. 

 Jyllands-Posten Euro-nej: Katastrofen udeblev 
 30. september 2000 Den økonomiske lavine efter det danske euro-nej udeblev. Hverken bankrenten, kronekursen eller Danmarks  
 kreditværdighed led umiddelbart nogen skade på de internationale finansmarkeder i går. De danske aktier steg ligefrem  
 voldsomt. Finansministeren afviser beskyldninger om overdrevne skræmmebilleder. 

 Politiken Børspanikken udeblev 
 30. september 2000 Den danske krone tog det med ro den første dag efter nejet. Samtidig steg det danske aktiemarked som et af de få i går.  
 Overvismand vil have stramninger på finansloven på grund af den stærke danske økonomi. 

 Politiken EU-skeptikere i S opruster 
 1. oktober 2000 Danskernes og de mange S-vælgeres nej til euroen får socialdemokratiske EU-skeptikere til at kræve indflydelse på  
 partiets EU-politik. Nyrup risikerer, at intern EU-uenighed blusser op igen. 

 Jyllands-Posten Regeringsgrundlag: EU-forbehold totalfredet 
 2. oktober 2000 "Vi vil ikke røre ved forbeholdene, uanset hvordan virkeligheden udvikler sig i EU. Det vil være en hån mod  
 befolkningen," siger Socialdemokratiets EU-ordfører Claus Larsen-Jensen. 

 Information Ingen stram finanslov efter nej 
 2. oktober 2000 Vismændene mener ikke, at euro-nejet skaber behov for store stramninger på næste års finanslov 

 Information Radikalt ja til EU i flere hastigheder 
 3. oktober 2000 Det Radikale Venstre vil bryde med regeringens hidtidige politik. V og K bakker op 

 Politiken Bodil Nyboe: Pres på kronen ovre 
 4. oktober 2000 Nationalbanken brugte 11 milliarder kroner på at holde kronen oppe i dagene op til folkeafstemningen. 

 Aktuelt Euro-nej: Rifbjerg: Nej'et er egoistisk 
 5. oktober 2000 Forfatter Klaus Rifbjerg er gammel modstander af EU, men går skarpt i rette med vælgerne, der med nej'et til euroen  
 sætter egoimen i højsædet. 

 Politiken Vilstrup: Et nej til mere union 
 15. oktober 2000 
 Aktuelt Politik: Fremmedangst kostede nej til euro 
 18. november 2000 En flygtninge- og indvandrerpolitik uden forankring i brede dele af befolkningen udløste nejet til euroen, vurderer  
 Herlev-borgmester Kjeld Hansen (S). 

 Aktuelt Euro-valg: Ja-kampagne gik galt af vælgerne 
 20. december 2000 Vælgernes holdning til euroen blev afgjort af politiske argumenter - ikke økonomi, viser ny analyse. Ja-kampagnen gik  
 galt af vælgerne ved at køre hårdt på økonomien. 

 Politiken S-økonomer tog mest fejl 
 1. januar 2001 Tre måneder efter at danskerne sagde nej til euroen, nåede den danske rente det laveste niveau i forhold til den tyske i  
 mere end ni måneder. Stik imod hvad først og fremmest LO og regeringen forudsagde. 
 Aktuelt EU-afstemning: Venstrefløjen bliver mere EU-positiv 
 5. februar 2001 Trods det klare euro-nej den 28. september sidste år er modstanden mod EU på venstrefløjen ikke blevet forstærket, viser 
  stor holdningsanalyse. 

 Information Lande uden for euro isoleres 
 12. februar 2001 Danmark kæmper forgæves mod udelukkelsen fra magtfuld embedsmandgruppe, der skal støtte de 12 euro-lande 

 Information Mini-valg giver britisk ja til euroen 
 20. februar 2001 'Vi-Alene' øboerne er i chok. De ellers så EU-skeptiske briter er slet ikke så skeptiske endda, viser et minivalg for eller  
 imod euroen 

 Politiken Ny afstemning om EU-forbeholdene 
 10. juni 2001 På trods af Irlands nej til Nicetraktaten vil den tidligere udenrigsminister have danskerne til at stemme om alle EU- 
 forbeholdene på en gang - allerede i næste valgperiode. Udenrigsminister Mogens Lykketoft (S) er åben over for tanken. 

 Information Nej-siden fik hjælp af spindoktor 
 10. juli 2001 Euro-modstanderne holdt fælles strategi-møder under ledelse af det internationale spin-doktor-firma CSG-Worldwide, der 
  tidligere har rådgivet Ronald Reagan 

 Politiken Holger K. vild med EU-udspil 
 24. august 2001 Regeringen er kommet med et EU-udspil, der vækker begejstring hos det unionsskeptiske SF. De borgerlige er mere  
 lunkne. Den konservative Per Stig Møller betegner udspillet som antiamerikansk. 



 Information Euroen 16 dage: Euroen rykker ind i Danmark 
 15. december 2001 For over et år siden sagde danskerne nej til euroen - især med hjertet. Nu siger de ja med pengepungen: Boligejerne går  
 efter lån i euro 

 Politiken Ny møntfod: E-dag i Europa 
 1. januar 2002 306 millioner europæere vågnede i dag op til en ny møntfod. I historiens største pengeombytning udskifter indbyggerne i 
  de 12 eurolande deres nationale mønter med euroen. Og selvom Danmark står uden for euroen, vil de nye mønter og  
 sedler hurtigt komme indenfor. 

 Politiken Ny valuta rykker Danmark sammen 
 2. januar 2002 
 Jyllands-Posten EU-forbehold: Afstemning om danske forbehold i 2003 
 10. januar 2002 Regeringen lægger op til en samlet folkeafstemning om de tre danske forbehold i EU sandsynligvis allerede i 2003.  
 Sverige stemmer om euro samme år. 

 Politiken Optræk til EU-afstemning 
 10. januar 2002 Udenrigsminister Per Stig Møller (K) satser på en afstemning om alle tre EU-forbehold i 2003. Da har svenskerne  
 sandsynligvis stemt om euroen og danskerne mærket konsekvenserne af forbeholdene, mener udenrigsministeren, der får 
  støtte af V, R og S. 

 Politiken Fogh sætter minister på plads 
 11. januar 2002 
 Politiken Tyskland ydmyget af EU 
 31. januar 2002 Den første direkte indblanding i et eurolands finanspolitik rammer Tyskland, der selv skrev reglerne. Finansministeren  
 erkender nederlaget og finder sig i ydmygelsen. 

 Information Tyskland i skammekrogen 
 31. januar 2002 Tyskland bliver nu hængt ud som ØMU-klassens dårlige elev. EU-advarsel om at statsunderskuddet er ude af kontrol gør  
 ondt i Berlin 

 Information Tyskland kvæler EU-kritik 
 8. februar 2002 Kansler Schröder forfalder til simpel magtbrynde for at undgå det gule kort til tysk økonomi. Med hjælp fra Storbritannien  
 og Frankrig vil han kvæle kritik fra Bruxelles 

 Politiken Forsker sår tvivl om euroen 
 19. marts 2002 Det koster arbejdspladser, at den Europæiske Centralbank bruger alle kræfterne på at sikre stabile priser, lyder  
 konklusionen i den første danske doktorafhandling i økonomi i 10 år. 

 Politiken Euroen er et hit i Danmark 
 2. august 2002 Storbanken Nordea noterer en overraskende stor appetit på euro, der er ved at blive danskernes valuta nr. to. Og  
 arbejdsgangen er blevet lettere i de store butikker . 



Flygtninge 
 Jyllands-Posten Stramning af asyllov uden effekt 
 6. januar 1999 
 Aktuelt Succes for ny flygtningelov 
 9. januar 1999 Mere end to ud af tre af landets kommuner samarbejder for at løse opgaven med at integrere flygtninge. Kommunerne  
 samarbejder nu også om aktivering. 

 Jyllands-Posten Somaliland stiller nye krav til hjemsendelser 
 14. januar 1999 
 Information FN: Udvis ikke til Somaliland 
 22. januar 1999 Danmark forsøger fortsat at sende afviste asylansøgere ud. For vi kommer ikke med så mange, siger Udlændingestyrelsen. 

 Information Dansk appel var forgæves 
 25. januar 1999 Det lykkedes ikke Danmarks uformelle repræsentant i Hargeisa at få Somaliland til at modtage afviste asylansøgere. 

 Information Biskop: Præst står til fyring 
 11. februar 1999 
 Information Ny tvivl om afvisning af serbiske asyl-søgere 
 27. februar 1999 
 Information Somaliske flygtninge tilbage til start 
 1. marts 1999 
 Jyllands-Posten Endestation Skagen 
 2. marts 1999 
 Information Razzia mod flygtningevenner 
 4. marts 1999 
 Aktuelt Asylansøgere skal i arbejde 
 5. marts 1999 Virksomhederne kan hente kvalificeret arbejdskraft i gruppen af asylansøgere, foreslår Dansk Røde Kors. LO og Dansk  
 Industri bakker forslaget op. 

 Information Flygtninge presses til sort arbejde 
 15. marts 1999 
 Information NGO'er ønsker komité i sager om uledsagede børne-flygtninge 
 22. marts 1999 
 Information Usikkert at sende serbiske flygtninge tilbage 
 23. marts 1999 
 Information Halv million på flugt 
 31. marts 1999 I påsken kan strømmen af flygtninge overstige, hvad Makedonien og Albanien kan magte. Men spredes de over Europa  
 er der fare for, at de ikke vender hjem, siger Niels Helveg Petersen. 

 Jyllands-Posten Opskruede priser på boliger til flygtninge 
 3. april 1999 
 Jyllands-Posten Flygtninge på vej til Danmark 
 6. april 1999 
 Politiken Mere hjælp til flygtninge 
 6. april 1999 
 Jyllands-Posten Uenighed om dansk flygtningekvote 
 7. april 1999 
 Information Ledende artikel: Lær af fortiden 
 7. april 1999 
 Information Kosovo-særlov kan tage rettigheder fra flygtninge 
 7. april 1999 Danmark giver i dag asyl til flygtninge fra Kosovo. De får pas, dansk bistandshjælp og har pligt til integration.  
 Rettigheder, som særloven kan tage fra dem. 

 Politiken Flertal for ny særlov 
 7. april 1999 
 Jyllands-Posten Sonar: 99 pct. af danskerne vil hjælpe flygtninge 
 10. april 1999 
 Information Smidig særlov for krigs-ofre 
 12. april 1999 Flygtninge fra Kosovo skal have lov at arbejde i Danmark. Thorkild Simonsen vil undgå en gentagelse af fiaskoen fra  
 1992 med de bosniske krigs- flygtninge. 

 Jyllands-Posten Planer for albanske flygtninge sat i bero 
 12. april 1999 
 Politiken Hvidovre afviser at huse flygtninge 
 13. april 1999 
 Information Ledende artikel: Forargeligt 
 14. april 1999 Af alle former for usædelighed er forargelse den mest vellystige. 

 Information Særlov udhuler rettigheder 
 16. april 1999 Regeringens særlov for flygtninge fra Kosovo møder usædvanlig hård kritik.  



 Man har intet lært af fejlen med bosnierne, siger kritikere. 

 Information Ledende artikel: Hvad lærte vi så? 
 16. april 1999 
 Aktuelt Flygtninge skal ud blandt danskerne 
 21. april 1999 
 Jyllands-Posten 800 flygtningebørn kommer til Danmark 
 22. april 1999 
 Information Radikale vil have varig nødlov 
 23. april 1999 Det Radikale Venstre vil bruge den udskældte nødlov for Kosovo-flygtninge som skabelon for, hvordan vi for fremtiden  
 skal håndtere flygtninge fra katastrofer. 

 Aktuelt Flygtninge til Danmark på fredag 
 26. april 1999 150 flygtninge fra Kosova flyver på fredag til Randers, hvor de bliver indkvarteret på kasernen. Flere tusinde flygtninge  
 strømmer dagligt over grænsen til Makedonien, og det kniber med at finde plads i de overfyldte lejre. 

 Aktuelt Født i Danmark - flygtning i Kosova 
 27. april 1999 Spetim Vila er på vej til Danmark med sin kone og to små børn. Aktuelt har mødt den 25-årige kosova-albaner, der er født  
 og opvokset i København. 

 Politiken Randers klar til flygtningene 
 27. april 1999 
 Politiken Krig i Europa - dag 35 
 28. april 1999 
 Politiken S ønsker ny flygtningelov 
 28. april 1999 
 Politiken NATO udsætter olie-blokade 
 30. april 1999 
 Politiken Flygtninge landet 
 1. maj 1999 
 Information Krigens 38. døgn: 727.737 på flugt - 156 til Danmark 
 1. maj 1999 FN retter sønderlemmende kritik mod Danmark og de andre europæiske lande.  
 Stop papirarbejdet og hent flygtningene ud - nu. 

 Jyllands-Posten Radikale: Særlov skal laves om 
 2. maj 1999 
 Information Radikale: Kosovo-flygtninge bliver i Danmark 
 3. maj 1999 De radikales Henrik Svane forbavser indenrigsministeren og de konservative. 

 Politiken Tyndt lag af glæde og lettelse 
 4. maj 1999 
 Information Simonsens argumenter smuldrer 
 5. maj 1999 Danmark burde holde op med at kritisere Norge og tage imod flere flygtninge, siger den norske regering, Og det er ikke  
 rigtigt, at der er problemer i Makedoniens lufthavn, siger organisation, der står for evakueringerne. 

 Politiken S og R i strid om Kosova-indsats 
 5. maj 1999 Radikale angriber regeringen for at hente for få flygtninge fra Kosova til Danmark. Tusindvis af nye flygtninge lægger  
 pres på Makedonien. 
 Information Danmarks flygtningekvote fordobles 
 6. maj 1999 Regeringen erkender behov for at modtage flere flygtninge. 

 Politiken Danmark klar til flere fra Kosova 
 6. maj 1999 
 Jyllands-Posten Flygtningekvote fordobles 
 6. maj 1999 
 Politiken Kritik af dansk indsats 
 9. maj 1999 
 Information Simonsen kan tvinge Hvidovre 
 10. maj 1999 
 Politiken FN: Dansk smøl med flygtningene 
 12. maj 1999 
 Information Udenlandsk undren over det danske flygtninge-tempo 
 19. maj 1999 
 Jyllands-Posten Flygtninge fordeles uden Danmark 
 26. maj 1999 
 Aktuelt Kosova-flygtninge kan tidligst vende hjem om en måned 
 7. juni 1999 De 900.000 flygtninge kan begynde at vende tilbage til Kosova midt i juli. Forudsætningen er dog, at NATO forinden får  
 de jugoslaviske generaler til at acceptere en plan for tilbagetrækning. Forhandlingerne trækker ud. 

 Aktuelt Flygtninge fanget af offentligt smøl 
 10. juni 1999 I København har 140 flygtninge og indvandrere endnu ikke fået lagt en handlingsplan. Det er i strid med  

 Aktuelt FRED SKABER HÅB 
 11. juni 1999 



 Information Flygtninge bliver til næste år 
 16. juni 1999 De 2.816 Kosovo-flygtninge i Danmark kan ikke vende hjem før næste forår, lyder vurderingen fra Dansk Røde Kors. 

 Jyllands-Posten Flygtninge vil hjem 
 22. juni 1999 
 Information KL vil hjælpe tortur-ofre 
 29. juni 1999 Kommunernes Landsforening er parat til at ændre praksis, så kommunerne ikke fremover må kræve betaling for  
 behandling af torturtraumer. 

 Information Ledende artikel: Dansk dyd 
 12. juli 1999 
 Politiken Krisehjælp til flygtningebørn 
 15. juli 1999 
 Politiken Opgør om flygtninge 
 21. juli 1999 
 Aktuelt TRE-VÆRELSES MED UDSIGT 
 21. juli 1999 
 Aktuelt Succes for nye boliger til flygtninge 
 21. juli 1999 Kommunerne har været under kritik for ikke at kunne skaffe boliger til nye flygtninge. Men nu viser den første  
 undersøgelse, at den nye integrationslov virker, og at stort set alle flygtninge har fået en varig bolig inden for tidsfristen. 

 Information Domprovst skjulte udvist serbisk asylansøger 
 27. juli 1999 Asylsøger fik husly hos domprovst i Viborg 

 Aktuelt Den lange psykiske smerte 
 27. juli 1999 Op mod 20.000 flygtninge i Danmark lider af dybe psykiske lidelser, og det danske beredskab til at behandle syndromet  
 er yderst mangelfuldt. 

 Aktuelt Hurtigere hjælp til krigsofre 
 28. juli 1999 Flygtninge med krigstraumer skal behandles som andre syge, mener Thorkild Simonsen (S). 

 Jyllands-Posten Radikal vil mildne flygtningepolitikken 
 30. juli 1999 
 Aktuelt Flygtning styrer væbnet opstand fra Danmark 
 6. august 1999 Namibia kræver politisk flygtning udleveret som terrorist, efter at han siger, han leder et væbnet løsrivelsesoprør fra sit  
 asyl i Danmark. 

 Jyllands-Posten Hjem til fædrelandet 
 10. august 1999 
 Information Ledende artikel: Succesministeren 
 12. august 1999 'Meldingerne fra organisationerne er helt nye for mig. Jeg har ikke før hørt klager.' Thorkild Simonsen til Politiken 

 Information Serbere får lov at blive foreløbig 
 20. august 1999 Flygtningenævnet besluttede i går at indstille tvangsudvisningerne af de serbiske flygtninge, der lever under jorden. 

 Jyllands-Posten Besværlige asyl-sager bliver syltet 
 18. september 1999 
 Aktuelt Private hjælper somaliere hjem 
 22. september 1999 I al ubemærkethed har en privat dansk organisation hjulpet 72 somaliere tilbage til deres hjemland. Mens kun fem  
 somaliere har benyttet sig af statens tilbud om repatriering. Nu risikerer den private organisation at lukke. 

 Information Ledende artikel: De skjulte krænkelser 
 24. september 1999 
 Aktuelt Borgmestre kritiserer plan om nye flygtninge 
 4. oktober 1999 Ikke alle kommuner i landet kunne enes om hvor mange nye flygtninge, de skal tage imod de næste tre år. Nu har  
 Udlændingestyrelsen skåret igennem og fordelt 9000 nye flygtninge. Men flere borgmestre er kritiske. 

 Politiken Embedsmænd går til angreb 
 16. oktober 1999 Udlændingestyrelsens direktør Claes Nilas bryder med den diskrete embedsmandsrolle og går på nettet for at diskutere  
 udlændingespørgsmål. Det sker på Politikens elektroniske mødested. Samfundsforsker kalder initiativet for fremtidens  
 dialog med myndighederne. 

 Aktuelt Bedre hjælp til torturofre 
 19. oktober 1999 Flygtninge, der lider af psykiske problemer på grund af tortur under blodige krige, skal have bedre muligheder for  
 behandling. Alle kommuner får tilbud om at komme med i omfattende projekt. 

 Politiken Kosovarer på vej tilbage til Danmark 
 24. oktober 1999 De flygtninge, der efter ophold i Danmark vendte hjem til Kosova, er ved at opgive at indrette sig til vinteren. Flere  
 overvejer at vende tilbage til Danmark. Dansk Røde Kors og Udlændingestyrelsen tager sagen op. 

 Information Desertører: Meningsløst at lade os vente 
 27. oktober 1999 Unge mænd, der er flygtet fra den internationalt fordømte jugoslaviske krig i Kosovo, har ventet i mange måneder på at  
 blive afhørt i Danmark. 

 Information Kosovo-albanske flygtninge får lov at blive til foråret 
 5. november 1999 Kosovo-albaneres ansøgning om opholdstilladelse er sat i stå, siger Thorkild Simonsen 



 Information K-forslag er blot ordmagi 
 8. november 1999 De Konservative vil afskaffe flygtninges retskrav på at få de facto-status. Men forslaget ligner mere ordmagi end reelle  
 ændringer, vurderer juraprofessor. 

 Information Ledende artikel: Bendtsens balanceakt 
 8. november 1999 
 Information Kosovo-flygtninge: Simonsen afkræves svar 
 12. november 1999 Politikere vil have klarhed over Kosovo-albaneres retssituation 

 Information Radikale: Blødere udlændingelov nu 
 15. november 1999 Efter CD-ultimatum i udlændingepolitikken, kræver de radikale, at indenrigsministeren giver indrømmelser i denne uge 

 Aktuelt Kold luft om Pia 
 26. november 1999 Dansk Folkeparti isoleret i udlændingedebatten 

 Jyllands-Posten Flygtninge-rekord i 99 
 23. december 1999 Tilstrømningen af flygtninge til Danmark sætter rekord, viser nye tal, som kommer midt i den ophedede debat om det  
 voksende antal udlændinge herhjemme. 

 Aktuelt Flere flygtninge sprænger aftale 
 19. januar 2000 
 Information Afvist asyl-søger udsat for tortur 
 29. januar 2000 Læger fra Amnesty finder alvorlige tegn på tortur hos en ung mand, der blev sendt ud af Danmark i 1998. 

 Information Venstre til kamp mod multikultur 
 2. marts 2000 
 Jyllands-Posten Venstre vil nægte asyl i Danmark 
 2. marts 2000 
 Information Ledende artikel: Ein Folk, hvilket Venstre! 
 3. marts 2000 
 Information Venstre splittet i asylsag 
 4. marts 2000 Venstre-medlemmer af Europa-Parlamentet lægger afstand til Birthe Rønn Hornbechs forslag om at fjerne asylsøgere fra  
 Danmark 

 Aktuelt Rønn Hornbech splitter Venstre 
 6. marts 2000 Venstres bagland er splittet i vurderingen af Birthe Rønn Hornbechs udlændingeudspil. 

 Information Venstre vil stoppe spontane asylansøgere 
 7. marts 2000 Venstres ledelse bakker Birthe Rønn Hornbechs visioner om en fælles EU-asylpolitik op. Eksperter anser projektet for  
 dybt urealistisk 

 Aktuelt Asylansøgere bør afvises ved grænsen 
 15. marts 2000 Venstre vil lade asylansøgere søge om asyl fra EU-flygtningelejre. En folkeretsekspert fortolker det, som om partiet vil  
 afvise flygtninge ved grænsen. 

 Politiken En fri mand: Eufori i præstegården 
 12. april 2000 
 Information Ledende artikel: Flygtningehjælp 
 13. april 2000 
 Jyllands-Posten FNs Flygtningekommissariat: Kritik af Danmark er helt ufortjent 
 16. april 2000 
 Information Ledende artikel: Farligt hastværk 
 27. april 2000 
 Information FN mener Danmark er bedre end Østrig 
 5. maj 2000 Når man ser på antallet af flygtninge, der får asyl i de to lande, har Danmark ikke noget at skamme sig over, mener UNHCR 

 Aktuelt Folkeparti kræver id-kort til indvandrere 
 6. maj 2000 Politiet kan lettere anholde illegale indvandrere i Danmark, hvis alle udlændinge får et specielt legitimationskort, siger  
 Dansk Folkepartis Peter Skaarup. Tanken minder om jøde-stjernen, advarer historiker. 

 Aktuelt Familiesammenføringer vil stige i fremtiden 
 13. maj 2000 Flere flygtninge giver flere familiesammenføringer, erkender den radikale Henrik Svane. Nye tal viser, at allerede nu har  
 halvt så mange søgt asyl - som i hele 1999. 

 Politiken Lang flugt til Færøerne 
 29. juni 2000 
 Information FN: Ofre for kvindehandel er flygtninge 
 12. juli 2000 Kvinder, der har været udsat for trafficking, er flygtninge og har ret til at få asyl, fastslår både FN-rapport og EU- 
 betænkning - nej, mener Udlændingestyrelsen. 

 Aktuelt Integration: Åbning for arbejde til asylansøgere 
 14. juli 2000 Kommunerne og arbejdsmarkedets parter vil lade asylansøgere arbejde. Det radikale regeringsparti følger trop, men  
 Socialdemokratiet siger nej. 

 Jyllands-Posten Fredens pris: To milliarder kroner 
 27. juli 2000 



 Information Loven skiller mor fra et-årig søn 
 24. august 2000 Stramningen af familiesammen-føringsreglerne skiller kærester og ægtepar i årevis 

 Information Desertører under pres: Serbisk aktivist torteret 
 25. august 2000 Krigsmodstanderen Bojan Aleksov tilbragte 23 timer i det hemmelige politis varetægt i Beograd. 

 Politiken Asylcentre giver kun få problemer 
 10. september 2000 
 Jyllands-Posten Nyt angreb på asylcenter 
 11. september 2000 
 Jyllands-Posten Integration: Regering i opgør om flygtninge 
 13. september 2000 Den radikale partileder truer med at forlade regeringen, hvis loven strammes. 

 Information Flere asylstramninger i Karens pose 
 14. september 2000 Ministeriel arbejdsgruppe foreslår frihedsberøvelse alene på en sigtelse. På kanten af diskrimination, mener topjurist. 

 Politiken De fleste asylsøgere smugles ind 
 4. oktober 2000 
 Jyllands-Posten Indvandring: S: Kovending i flygtningepolitik 
 3. november 2000 Med et udspil, som går direkte til angreb på de hellige køer i flygtninge-debatten, forsøger Socialdemokratiet at  
 overtrumfe de borgerlige partier. Planen er et led i den kommende valgkamp. 

 Jyllands-Posten Flygtninge: Fiasko for boligtilskud 
 21. november 2000 Kommunerne kan ikke finde boliger til nye flygtninge, blandt andet fordi private udlejere ikke vil leje ud til dem. En  
 tilskudsordning på 18 mio. kr. til udlejerne har spillet fallit. På seks år er der kun brugt 137.200 kr. 

 Information Ledende artikel: De store selvmål 
 21. november 2000 
 Jyllands-Posten S strammer flygtningekurs 
 25. november 2000 
 Politiken Illegal flygtningestrøm 
 3. december 2000 
 Jyllands-Posten Jihad: Flygtning i hellig krig 
 17. december 2000 I årevis drog en muslimsk flygtning fra Brønshøj ud i verden for at føre hellig krig. Men i Tjetjenien gik det galt. Nu  
 risikerer Abdul Aziz mange års fængsel i Rusland. 

 Jyllands-Posten Hellig kriger vil hjem til Danmark 
 20. december 2000 
 Information Danmark ville tabe børne-sag i Strasbourg 
 27. december 2000 Ingen tvivl om, at FNs menneskerettighedsdomstol i Strasbourg ville dømme Danmark for brud på børnekonventionen i  
 sager om tvivlsomme anbringelser af flygtninge- og indvandrerbørn, mener landsdommer 

 Aktuelt Nydanskere: Fremmedhad på retur 
 27. december 2000 To ud af tre danskere mener, at flygtninge og indvandrere er en berigelse for dansk kultur. Men der er også dyb  
 bekymring over vold og ghetto-problemer, viser stor undersøgelse. 

 Jyllands-Posten Forslag til nye stramninger: Intet asyl uden papirer 
 31. december 2000 Politimester og folketingsmedlem Svend Aage Jensby (V) foreslår skærpede regler, fordi flere og flere asylsøgere smider  
 personlige dokumenter væk i håb om lettere at opnå opholdstilladelse i Danmark. 

 Information Repatriering af somaliere er blevet en fiasko 
 24. januar 2001 Selv om freden blomstrer i store dele af Somalia, er kun ganske få flygtninge interesseret i at rejse hjem 

 Politiken Flygtninge: Kvoter splitter familier 
 29. januar 2001 Udlændingestyrelsen bliver kritiseret for at bosætte flygtninge langt fra deres familier, når kommunernes kvoter er opfyldt  
 sidst på året. Indenrigsminister Karen Jespersen afviser: »Når man tænker på, at de er flygtet fra tortur, er det vigtigste, at 
  de nu kommer til et land med beskyttelse«, siger hun 

 Jyllands-Posten Kriminelle flygtninge: Kontant kurs mod kriminelle asylsøgere 
 2. februar 2001 Danmarks to store humanitære organisationer på flygtningeområdet, Dansk Flygtningehjælp og Dansk Røde Kors, støtter  
 forslag om at kunne sætte kriminelle asylansøgere bag lås og slå. 

 Politiken EU-pres udløser asylstrid 
 8. februar 2001 Danmark er under pres for at tilpasse sig EUs kommende asyllovgivning. Indenrigsminister Karen Jespersen (S) skal i dag 
  diskutere direktivforslag fra EU, der er mere lempelig end de danske asylregler. 

 Jyllands-Posten EU-forbehold: V og K parate til enegang i EU 
 10. februar 2001 Helt i EU-forbeholdets ånd vil Venstre og Det Konservative Folkeparti tage stilling fra sag til sag og stå uden for de dele 
  af EUs asyl- og indvandringspolitik, som strider mod partiernes egne holdninger. 

 Information Flere asyl-udspil på vej fra EU 
 14. februar 2001 Både V, K og S frygter, at de inden næste folketingsvalg bliver tvunget ud i en debat om EU s forsøg på at lave fælles  
 regler på flygtninge- og indvandrerområdet, siger EU-ekspert 
 Information Farvel til selvstændig dansk asylpolitik 
 15. februar 2001 De store partier erkender, at Danmark på de fleste områder bliver nødt til at underlægge sig EU s regler på flygtninge- og 
  indvandrerområdet 



 Politiken Asylmyndigheder tager fejl 
 22. februar 2001 Flygtningenævnet har ikke altid ret, når det giver endeligt afslag på asyl. På tre år har 74 familier fået lov at blive, efter  
 at de var udvist og havde levet under jorden. S og R er uenige om, hvorvidt flygtninge i skjul skal kunne få genoptaget  

 Politiken Minister i strid modvind 
 24. februar 2001 
 Politiken Anita Bay Bundegaard siger undskyld 
 28. februar 2001 »Jeg har dummet mig«, sagde udviklingsminister Anita Bay Bundegaard i går til Folketinget, da hun endegyldigt skød sit 
  forslag om at give fattige flygtningestatus ned. 

 Jyllands-Posten Asyl: Armenien tilbyder hjælp 
 4. marts 2001 Armenien har længe gerne villet hjælpe Danmark med at bremse strømmen af asylansøgere, men danskerne har ikke  
 henvendt sig. Nu kræver politikere, at det sker. 

 Aktuelt Danmark hurtigst til asylbehandling 
 5. marts 2001 Danmark er et af de hurtigste lande i verden til at behandle flygtninges asylsager. Gennemsnitstiden er i Danmark på  
 186 dage. I de lande, vi sammenligner os med, er den op til 2,5 år. 

 Information Ledende artikel: Karens kvoter 
 6. marts 2001 »Hvis man kommer fra tortur og forfølgelse, og man får de muligheder stillet til rådighed, som man gør i Danmark, er den  
 afregning absolut fair.« 
  
 Indenrigsminister Karen Jespersen om det rimelige i, at en tredjedel af de flygtninge, der har et ønske om, hvor de skal  
 bo de første tre år, ikke får ønsket opfyldt på grund af kvoteaftalen med kommunerne. 
 Den 24. januar 2001 

 Information Ledende artikel: Den usynlige kvinde 
 9. marts 2001 
 Aktuelt Kvoter: Nye flygtninge skal fordeles med tvang 
 28. marts 2001 Der skal skaffes boliger og aktivering til 1200 ekstra flygtninge. Men flere borgmestre forudser inden et møde i dag med  
 Udlændingestyrelsen, at det ikke længere kan ske ad frivillighedens vej. 

 Information Ledende artikel: Anita Bays prøvelser 
 29. marts 2001 
 Jyllands-Posten Radikalt dobbeltspil 
 1. april 2001 
 Jyllands-Posten Flygtningepolitik: Klar til flygtningestrøm 
 4. april 2001 For at undgå nye flygtninge-særlove gør regeringen klar til at kunne modtage en massetilstrømning af flygtninge i  
 tilfælde af krig eller krise. Venstre afviser kategorisk. 

 Politiken LO: Asylansøgere ud i rigtige job 
 4. april 2001 Fagbevægelsen går nu i rette med den indenrigsministeren Karen Jespersen (S). Regeringen bør snarest åbne for, at  
 asylansøgere får lov til at søge rigtigt arbejde, siger LO. 

 Politiken Skarp kritik af integration 
 20. april 2001 Sidste år havde staten sat 400 millioner kroner af til danskundervisning og aktivering af flygtninge, men kommunerne  
 brugte mindre end en tredjedel af pengene. 

 Politiken Flygtninge tabes på grund af stive regler 
 23. april 2001 
 Information Ingen beskyttelse til Kosovo-mindretal 
 25. april 2001 Trods henstillinger fra UNHCR giver Udlændingestyrelsen afslag på opholdstilladelse til familie fra Kosovos gorani- 

 Jyllands-Posten Endestation Danmark 
 29. april 2001 
 Information Tjetjenere undrer sig over danske asyl-afslag 
 30. april 2001 Flertallet af tjetjenske flygtningefamilier får afslag på asyl i Danmark 

 Information Bureaukrati bremser flygtningeprojekt 
 3. maj 2001 100 ældre bosniere i de nordiske lande er udvalgt til et projekt om tilbagevenden. Men de 17 fra Danmark bliver bremset  
 af rod i budgettet 
 Politiken Røde Kors: Flygtninge-børn svigtes 
 8. maj 2001 Kommuner afviser,at de ikke påtager sig deres ansvar på asylcentre. 

 Information Asylcentre er overfyldte 
 9. maj 2001 Kursusejendom ligger for smukt til at blive brugt som asylcenter, siger borgmesteren i Nykøbing F. 

 Politiken Presset ventetid: Mangel på husrum til flygtninge 
 10. maj 2001 
 Politiken SF-borgmester afviser flygtninge 
 12. maj 2001 
 Politiken Hjælp til illegale flygtninge 
 15. maj 2001 Flere end 5.000 danskere har på hver sin måde bidraget til at skjule udviste asylsøgere forskellige steder i Danmark.  
 Politikerne har forskellige holdninger til den civile ulydighed. 

 Politiken Hans hjem er en container: FN-kritik af dansk asylcenter 
 24. maj 2001 



 Information EU underminerer flygtningebegreb 
 28. maj 2001 Nye EU-regler om midlertidigt asyl er en trussel mod FN-konventionens flygtningebegreb, som andre lande risikerer at  
 tage op, advarer Amnesty International 

 Information Privat aktion for boliger til flygtninge 
 28. maj 2001 Privatpersoner stiller deres hjem til rådighed for flygtninge, der bor i transportcontainere ved Holbæk 

 Politiken S og R splittet om asylsøgere 
 28. maj 2001 Et nyt borgerinitiativ opfordrer danskerne til at modtage en eller flere af de flygtninge, der er strandet i containere i  
 Holbæk. S støtter aktionen, R er skeptisk. 

 Information KL-formand: Staten må tvinge kommuner 
 31. maj 2001 Formanden for Kommunernes Landsforening, Odense-borgmester Anker Boye, forsvarer, at Odense skærer ned på  
 antallet af asylpladser. 

 Jyllands-Posten Udlændingepolitik: Asyl-udgifter fordoblet 
 26. juni 2001 Indenrigsminister søger om ekstrabevilling på 268 millioner kr. til indkvartering af asylansøgere. 

 Politiken Pres på asylcentre lettet 
 13. juli 2001 Overbelægningen på landets asylcentre er mere end halveret. Det skyldes blandt andet, at et stort antal bosniere  
 opgiver at få asyl og er rejst hjem. Ifølge lederen af Røde Kors' asylafdeling, Jørgen Chemnitz, er situationen nu »tålelig  

 Jyllands-Posten Asyl: Flygtningebørn forsvinder 
 1. august 2001 På ét år er 172 uledsagede flygtningebørn forsvundet fra landets asylcentre. Indenrigsministeren varsler lovændring, der 
  skal gøre eftersøgning af forældrene obligatorisk. Samtidig vil alle børn under 15 år automatisk få opholdstilladelse. 

 Politiken Kommune hjælper bosniere hjem 
 12. august 2001 Mens det de fleste steder går trægt med at få hjulpet bosniske flygtninge tilbage, har Holmegaard Kommune succes med  
 en blanding af målrettet integration og støtte i bosniernes hjemkommune. 

 Information Iransk kvinde udvises for anden gang - i Iran er manden forsvundet 
 8. september 2001 Flygtningenævnet udviser ægtefællen til den iraner, der blev sendt tilbage til Iran for et par år siden, selv om han havde  
 kopieret og uddelt 'De sataniske vers'. Han har været forsvundet siden sin ankomst til Teheran 

 Politiken Flere kommuner vil drive asylcentre 
 24. september 2001 Historisk initiativ i Hanstholm inspirerer kommuner over hele landet til at drive asylcentre selv. 

 Politiken Intet opsyn med krigsforbrydere 
 1. oktober 2001 Hverken politiet, Udlændingestyrelsen eller Røde Kors holder øje med flygtninge, der har begået så store forbrydelser, at 
  de ikke kan få asyl, men alligevel får lov til at blive i Danmark. Justitsminister Frank Jensen (S) vil ændre loven, så PET  
 får besked om den slags personer. 

 Politiken Advarsel om forbrydere tilsidesat 
 2. oktober 2001 Siden 1997 har Dansk Flygtningehjælp og Menneskeretscenteret opfordret Indenrigs-ministeriet og folketingspolitikere  
 til at få styr på groft kriminelle asylansøgere, der får tålt ophold i Danmark. 

 Politiken Dansk asyl til medlemmer af terrorgruppe 
 5. oktober 2001 I 1995 gav Flygtningenævnet asyl til to egyptiske medlemmer af terrorgruppen Den Islamiske Gruppe, selv om de var  
 efterlyst af Interpol for terror, mord og attentatsforsøg. 
 Politiken PET: Øget antal irakiske agenter 
 24. oktober 2001 Ifølge PET-chef Birgitte Stampe overvåger efterretningstjenesten en række irakiske og iranske flygtninge, som mistænkes 
  for at være spioner. Justitsminister Frank Jensen (S) vil sørge for, at agenterne ikke får asyl i Danmark. 

 Jyllands-Posten Terrorpakken: Slut med asyl til forbrydere 
 27. oktober 2001 Indenrigsminister Karen Jespersen (S) lægger i regeringens terrorpakke op til, at flygtninge skal kunne fratages deres  
 opholdstilladelse, hvis de har begået grove forbrydelser, eller hvis de støtter terrororganisationer. 

 Politiken Flygtninge: Undersøg irakere 
 28. oktober 2001 
 Jyllands-Posten Udlændinge: Minister skærper tonen 
 4. november 2001 Kun to dage efter, at Socialdemokratiet fremlagde sin udlændingepolitik, bebuder indenrigsministeren nye stramninger.  
 Venstres leder undrer sig og tror ikke, at Karen Jespersen har rygdækning. 

 Politiken Dansk Flygtningehjælp: Flygtningetal kan sænkes 
 15. november 2001 Dansk Flygtningehjælp foreslår en øget og langsigtet hjælpeindsats i de lande, der støder op til konfliktområder. Langt  
 de fleste flygtninge vil allerhelst blive tæt ved hjemlandet og flygter kun videre på grund af de elendige forhold i  

 Jyllands-Posten Asylpolitik: Det store asyl-fup 
 18. november 2001 
 Jyllands-Posten Indgreb mod asyl-fup 
 19. november 2001 
 Jyllands-Posten EU-opgør om flygtninge 
 16. december 2001 
 Jyllands-Posten Udlændinge: Opbakning fra FN-chef 
 30. december 2001 Danmarks udlændingepolitik er ikke strammere end andre europæiske landes, fastslår FN's Flygtningehøjkommissær,  
 Ruud Lubbers. Han forstår godt, at Europa foretager stramninger. 

 Politiken VK's flygtningeløfter smuldrer 



 5. januar 2002 Det var højt sat, da regeringen bebudede at afvise tusinder af asylansøgere, som hidtil har fået opholdstilladelse, siger  
 flygtningeminister Bertel Haarder (V). Dansk Folkeparti er skuffet, og håber at statsministeren vil gribe ind. 

 Politiken Ung mand hængte sig i asylcenter 
 11. februar 2002 Beboere i asylcenter fik psykologhjælp, efter at en 17-årig irakisk flygtning begik selvmord. Læge er rystet over, at  
 drengen ikke havde fået ophold i Danmark. 

 Politiken Sværere at blive dansker 
 8. maj 2002 Udlændinge får sværere ved at få opholdstilladelse, statsborgerskab og en bolig - mens Dansk Folkeparti har vundet  
 retten til at følge stramningerne på tæt hold sammen med integrationsministeren. 

 Jyllands-Posten Sverige mærker dansk stramning 
 24. maj 2002 
 Jyllands-Posten Irakere rejser frivilligt hjem 
 29. maj 2002 
 Politiken Stort fald i afghanske asylansøgere 
 19. juni 2002 
 Politiken Kommuner må tjene penge på flygtninge 
 1. juli 2002 Udlændingestyrelsen åbner for, at kommuner i modsætning til Dansk Røde Kors kan tjene penge på asylcentre. To  
 kommuner ønsker at drive asylcentre. 

 Jyllands-Posten Asyl: Rekord i afslag til flygtninge 
 1. juli 2002 Allerede inden Danmark fra i dag gennemfører voldsomme stramninger i flygtningepolitikken, sætter antallet af afslag til  
 asyl-ansøgere rekord. To ud af tre får nu et nej. Målet er at skræmme flygtninge væk, siger Indsam. 

 Politiken FN: Misbrug af asylsystemet 
 21. juli 2002 Mange asylansøgere flygter ikke, fordi de er forfulgte, men på grund af fattigdom, siger cheftalsmand for FN. Økonomiske 
  flygtninge skal i højere grad sies fra, ellers undergraves tilliden til asylsystemet. Helt rigtigt, siger Danmarks  

 Politiken Flygtninge kan miste asyl 
 27. juli 2002 Fred i Afghanistan og ændrede forhold i Irak betyder, at Udlændingestyrelsen nu vil vurdere, om afghanere og irakere,  
 der har fået asyl, alligevel skal sendes hjem. 

 Politiken Milliardgevinst på asylstramning 
 31. juli 2002 Allerede i år sparer staten 150 millioner kroner til integration af flygtninge på grund af det lave antal nye asylansøgere.  
 Holder udviklingen, kan besparelsen på få år være over 1,5 milliarder om året. Politisk uenighed om, hvad pengene skal  
 Jyllands-Posten EU-charterfly med flygtninge 
 11. september 2002 
 Jyllands-Posten Uønskede flygtninge skal ud af EU 
 14. september 2002 
 Jyllands-Posten Flygtninge 
 19. september 2002 Flertal i Folketinget støtter forslag fra Venstre om at sende tusindvis af afghanske flygtninge hjem til 100 splinternye  
 landsbyer, der skal opføres for danske skattekroner. Ifølge Venstre kan initiativet spare Danmark for en halv milliard  
 kroner om året. Andre flygtningegrupper kan følge efter. 

 Jyllands-Posten Flygtninge: Flygtninge uden om Danmark 
 27. september 2002 Tilstrømningen af asylansøgere er det seneste år faldet med 52 procent. Til gengæld har de øvrige nordiske lande  
 oplevet en voldsom stigning. Svensk krav om fælles regler. 

 Information 'Støtteforældre' søges til børneflygtninge 
 28. september 2002 Regeringen vil finde frivillige 'forældre' til de uledsagede flygtningebørn. Røde Kors er positiv, men advarer på forhånd  
 om det store ansvar 



Folkeafstemning 
 Information Ledende artikel: Demokrati 
 12. januar 1999 
 Politiken Stop for EU-afstemninger 
 21. februar 2000 Toppolitikere fra både S, V og K vil begrænse folkeafstemninger om EU. De kan bringe medlemskabet i fare, og  
 Folketinget frasiger sig stort politisk ansvar, lyder argumentet. Utilfredshed på venstrefløjen. 

 Aktuelt Metal: For mange folkeafstemninger 
 27. juni 2000 Politikerne løber fra deres ansvar, kritiserer Max Bæhring 

 Information Auken træt af folkeafstemninger 
 11. august 2000 De mange EU-afstemninger belaster demokratiet, mener ministeren 

 Information Fogh vil have flere folkeafstemninger 
 12. august 2000 Socialdemokratiet skal bekæmpe sit EU-traume, siger Venstres formand 

 Information Tysk EU-kommissær i voldsom modvind 
 4. september 2000 Den tyske befolkning bør stemme om EU s Øst-udvidelse, mener EU-kommissær Günter Verheugen.  En syg idé,  siger  
 Helveg Petersen 

 Information Ledende artikel: Folkets grimme røst 
 5. september 2000 
 Information Ny folkeafstemning på vej 
 8. september 2000 Regeringen har lovet, at danskerne ikke stemme om EU igen før østudvidelsen, men det løfte holder ikke, siger ekspert 

 Information Verheugen vil have flere folkeafstemninger 
 9. september 2000 Skandaleombrust EU-kommissær holder fast i ønsket om flere afstemninger   f.eks. om en EU-forfatning 

 Information Ledende artikel: I ævlets ælte 
 23. september 2000 
 Aktuelt Afstemning: EU-forbehold kan ikke bøjes 
 18. oktober 2000 
 Information Ledende artikel: Benægtet & bekæmpet 
 23. oktober 2000 
 Aktuelt Humanitært: SF: Folkeafstemning om forsvarsforbehold 
 15. november 2000 SF's forsvarsordfører Villy Søvndal lægger op til, at det kan blive nødvendigt med en ny folkeafstemning om  
 forsvarsforbeholdet. Regeringen fortolker forbeholdet for rigidt, mener han. 

 Information Nice kan udløse nyt retsopgør 
 24. november 2000 SF's nej til patent-artikel er kun en forløber for større diskussioner 

 Aktuelt Nice-traktaten på vej mod folkeafstemning 
 24. november 2000 PANIK PÅ VEJ. SF siger nej til forslaget om oprettelse af ny EF-domstol. Forslaget er formelt set afgivelse af dansk  
 suverænitet. Og så kræver en vedtagelse fem sjettedeles flertal i Folketinget - eller folkeafstemning. 

 Information SF kræver uvildige jurister på patentsag 
 25. november 2000 SF's Anne Baastrup vil have uafhængige jurister til at undersøge Justitsministeriets fortolkning af traktatforslag 

 Information Nej-partier: Nice-traktat kræver ny afstemning 
 5. december 2000 Nej-partierne mener, at Nice-traktaten bør sendes ud til en ny EU-folkeafstemning, selv om Danmark næppe skal afgive  
 suverænitet til EU 

 Information Ny grundlovssag om EU truer 
 6. december 2000 Højesteret skal måske tage stilling til, om Nice-traktaten indebærer suverænitetsafgivelse, vurderer EU-eksperter 

 Aktuelt Britisk mediepres på Nyrup 
 8. december 2000 
 Aktuelt Nice-traktat: Opgør om ny folkeafstemning 
 12. december 2000 
 Aktuelt Meningsmåling: Danskerne siger nej til ny folkeafstemning 
 19. december 2000 Et klart flertal af danskerne ønsker ikke at stemme om Nice-traktaten. EU-modstandere håber, at stemningen vender i  
 løbet af nogle måneder. 
 Information Nice og det nye Europa: EU-ekspert: Embedsmænd på tynd is 
 20. december 2000 EF-retseksperten, Peter Vesterdorf, afviser Justitsministeriets argumenter for at undlade folkeafstemning om Nice. 

 Information SF vil presse Nyrup til undersøgelse af EU-traktat 
 8. januar 2001 Uvildig ekspertgruppe skal klarlægge forholdet mellem Nice-traktaten og Grundloven. Hvis regeringen ikke vil  
 gennemføre undersøgelsen, gør SF det selv 

 Information Ledende artikel: Ægte rødt 
 8. januar 2001 
 Jyllands-Posten Dansk ja til ny EU-traktat 
 24. august 2001 
 Information Ledende aartikel: I europæisk perspektiv 



 29. december 2001 
 Information Ledende artikel: Europas grønne forår 
 5. februar 2002 
 Politiken Magtdeling: EU ønsker folkeafstemning 
 1. marts 2002 Formanden for EU-konventet, Valery Giscard d'Estaing, foreslår, at en ny traktat, der fastlægger magtdelingen mellem EU 
  og medlemslandene, sendes til afstemning i hele unionen. En fremragende ide, siger JuniBevægelsen. 

 Politiken Ekspert: Folkeafstemning om skat 
 29. maj 2002 
 Information Ledende artikel: Bonden er nået 
 31. maj 2002 



Folkepension 
 Jyllands-Posten Officerer tjener ved at gå på pension 
 11. januar 1999 
 Aktuelt Skær i pensionen til 68ere 
 11. maj 1999 
 Aktuelt Fremtidens ældre dyrere end forventet 
 9. september 1999 
 Aktuelt Folkepension er ingen hellig ko 
 22. oktober 1999 Velhavende ældre kan i fremtiden ikke være sikre på at få lige så meget i folkepension som i dag. Flere af  
 fagbevægelsens topfolk sætter forud for LO's kongres spørgsmål ved folkepensionen. 

 Information Unge vil begrænse folkepension 
 23. oktober 1999 De politiske ungdomsorganisationer i både SF, Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre siger fra. 

 Jyllands-Posten Gaver fra Pia K.for 50 mia. kr. 
 8. november 1999 
 Politiken Risiko for pensions-chok 
 16. november 1999 Op mod halvdelen af de 40- til 50-årige har sparet så lidt op til alderdommen, at de bliver afhængige af offentlig  
 forsørgelse som pensionister, viser tal fra Pensionsmarkedsrådet. Trods pinsepakken er der stadig skattefordele i at  

 Information Parti-veteraner støtter oprør mod Nyrup 
 18. december 1999 Men tidligere socialminister Bent Rold Andersen drager den forkerte konklusion med sit farvel til partiet, mener de. 

 Politiken Stor forskel på hjælp til ældre 
 19. januar 2000 Tilskud til folkepensionen varierer stærkt fra kommune til kommune, viser ny opgørelse. Det går især ud over de svageste, 
  mener Ældremobiliseringen. Kommunernes Landsforening lover at se på sagen. 

 Politiken Folkepension under pres 
 25. januar 2000 Udbygning af arbejdsmarkedspensionerne vil betyde en beskæring af folkepensionen, forudser eksperter. Finansminister 
  Mogens Lykketoft (S) afviser analysen. 

 Politiken Kæmpe forskel på pensioner 
 26. januar 2000 På trods af arbejdsmarkedspensionernes udbredelse kan der blive enorm forskel på størrelsen af de pensioner, som  
 fremtidens ældre skal leve af. Lønmodtagernes pensionskasser, der skal investere pensionsbidragene, er nemlig langt  
 fra lige dygtige til at skaffe medlemmerne et højt afkast. 

 Politiken De unge bliver rige som gamle 
 28. januar 2000 
 Aktuelt Kvinder er fremtidens fattige 
 8. marts 2000 Jo mere vi forsikrer os, jo fattigere bliver kvinderne 

 Aktuelt Ældrekampagne smuldrer 
 4. maj 2000 
 Jyllands-Posten Pensioner sendes til udlandet 
 19. juli 2000 
 Politiken Helveg: Nej-fløj er uærlig 
 16. september 2000 Udenrigsminister Niels Helveg Petersen (R) anklager nejsiden for at bilde vælgerne ind, at folkepensionen er i fare, selv  
 om nejsiden ved, det ikke passer. Nejsiden afviser. 

 Jyllands-Posten Euro-afstemning: Panik på ja-siden 
 16. september 2000 Statsminister Poul Nyrup Rasmussen (S) og Venstres formand Anders Fogh Rasmussen forsøgte i går forgæves at få de  
 konservative til at gå med på ja-siden om en fælles garanti for folkepensionen.Det er ren panik på ja-siden, konkluderer  
 valgforskere. 

 Politiken Nyrup: Euro-ja sikrer velfærden 
 17. september 2000 
 Jyllands-Posten Kritik af garanti 
 17. september 2000 Fra flere sider mødes regeringens garanti for folkepensionens beståen med kritik. Den er intet værd, siger en professor. 

 Information Ledende artikel: I ondskabens skygge 
 18. september 2000 »Jeg synes, det er kynisk. Og det er ondt. Det er ondt at gøre andre mennesker utrygge på den måde.«  
 Økonomiminister Marianne Jelved om Pia Kjærsgaards bekymring for folkepensionen 
 Information Pensionsgaranti møder hån og hovedrysten 
 18. september 2000 Radikal Ungdom mener, det er nødvendigt at reformere pensionssystemet. Både socialdemokrater og radikale frustrerede  
 over fejlslagen ja-kampagne 

 Politiken Nyrup kræver SF med i garanti 
 18. september 2000 Nyrup dramatiserer eurokampagnen og går direkte efter Holger K. Nielsen, som afkræves svar på fælles garanti for  
 folkepension. SF-formanden advarer mod garantier. 

 Aktuelt EU-garanti for folkepension 
 19. september 2000 Regeringen beder alle de andre EU-lande afgive en skriftlig garanti om, at de ikke vil blande sig i den danske  
 folkepension, hvis vi går med i ØMU'en. 



 Politiken Folkepensionen: Politiken mener 
 19. september 2000 
 Jyllands-Posten Euro-afstemning: Ja-sidens garanti: Pensionen er sikret 
 19. september 2000 Usikkert om ja-sidens løfter er nok til at omvende skeptiske vælgeres opbakning til euroen. 

 Politiken Hård kritik af garanti 
 19. september 2000 Nyrups pensionsaftale garanterer ikke folkepensionisters levegrundlag fremover, mener Ældremobiliseringen.  
 Socialdemokratiet beskylder foreningen for at tage pensionisterne som gidsler. 

 Information Nyrup i surreelt drama om pension 
 20. september 2000 Statsministeren opgav i går at bede de øvrige 14 EU-ledere om at garantere den danske folkepension 

 Politiken Regeringen på vej med ældrepakke 
 2. oktober 2000 Ekstra varmehjælp til pensionister og et retskrav på medicintilskud er på listen over kommende initiativer fra regeringen. 

 Aktuelt Rødt politisk efterår 
 11. oktober 2000 Pensionister, medlemmer af a-kassen og studerende blev de store vindere i første etape af finanslovs-spillet. De to store  
 borgerlige partier kræver nu så store indrømmelser, at alt tyder på en rød finanslov 

 Jyllands-Posten Jagt på bedrageri hos pensionister 
 23. oktober 2000 
 Information Gamle indvandrere lever i fattigdom 
 13. december 2000 Ældre med indvandrerbaggrund er økonomisk dårligere stillet end danske pensionister 

 Information Rige ældre skal brugerbetale 
 21. april 2001 Skellet mellem rige og fattige ældre vil vokse i fremtiden. Og det vil stille politikerne over for nogle ubehagelige valg 

 Politiken Folkepension: Vismand: Hver sin pension 
 5. september 2001 Overvismand foreslår kontroversiel ændring af folkepension for at gøre skatternes værdi mere synlig. Finansminister Pia  
 Gjellerup (S) og Venstres politiske ordfører Ulla Tørnæs kalder tanken spændende. 

 Politiken Ung front mod folkepension 
 8. april 2002 Mere end en tredjedel af alle europæere vil i løbet af få årtier være over 60 år. Alene i Danmark vil ældreudgifterne  
 vokse med 40 mia. kr. De centrale partiers ungdomsorgani- sationer vil nu afskaffe folkepensionen. 

 Information Ledende artikel: Pension som regulator 
 1. august 2002 



Forsvaret 
 Information R truer S på forsvaret 
 9. januar 1999 S må holde forsvarsminister Hans Hækkerup i kort snor siger formanden for de radikales udenrigs- og forsvarsudvalg. 

 Information Sparemål under beskydning 
 16. februar 1999 Voldsomme forsvarsbesparelser vil gå ud over de internationale opgaver, mener både et uafhængigt medlem af  
 forsvarskommissionen, hærens personel og højrefløjen. 

 Information Borgmestre i brechen 
 17. februar 1999 Garnisonsbyer i forsvar for deres egne kaserner. Selvfølgelig skal der lukkes kaserner - bare ikke i deres byer, forklarer  

 Jyllands-Posten Sparekrav er mindsket 
 23. februar 1999 
 Politiken Forsvaret skal ud i verden 
 24. februar 1999 
 Information Forsvarsbesparelser kan koste 
 24. februar 1999 
 Jyllands-Posten Hård kritik af forsvarsudspil 
 24. februar 1999 
 Aktuelt Slaget er begyndt 
 24. februar 1999 Regeringens forsvarsudspil betyder kasernelukninger i alle landsdele 

 Information Ledende artikel: Langtidsdividende 
 25. februar 1999 
 Jyllands-Posten Forsvarets indsats i udlandet i fare 
 4. marts 1999 
 Information Borgerlige danner fælles forsvarsfront 
 9. marts 1999 
 Politiken Forsvaret skal spare dobbelt 
 12. marts 1999 
 Jyllands-Posten Forsvarschefen kritiserer spareplan 
 13. marts 1999 
 Jyllands-Posten Danmark anmodet om flåde-assistance 
 21. april 1999 
 Politiken Nej til ubåd skaber mistanke om politisk fusk 
 22. april 1999 
 Jyllands-Posten Seks kaserner er i fare 
 22. maj 1999 
 Politiken Forlig lukker kaserner 
 22. maj 1999 
 Information Ledende artikel: Behændigt håndværk 
 27. maj 1999 
 Jyllands-Posten Forsvaret sprænger budgettet 
 25. juni 1999 
 Jyllands-Posten Kasernelukninger koster dyrt 
 21. september 1999 
 Jyllands-Posten Forsvar: Brugbare fly udskiftes 
 28. februar 2000 Forsvaret udskifter fire fly for op mod 1,8 mia. kr. Leverandøren udpeges i løbet af få uger, selv om de gamle fly let kunne 
  være fløjet videre i mindst 10 år. Forligspartier føler sig ført bag lyset. 

 Information Kritik af dansk tilbagetrækning 
 27. april 2000 Den danske beslutning om at trække ti kampvogne og to delinger ud af Kosovo møder skarp kritik i Kosovo. Det er alt for  
 tidigt at slappe af, mener Den Internationale krisegruppe 

 Jyllands-Posten Kritik af baselukning 
 20. juni 2000 
 Jyllands-Posten Soldatermangel: Soldater svigter brigaden 
 21. oktober 2000 Den Danske Internationale Brigade er under pres på grund af alvorlig mangel på soldater. Hæren opfordrer i en storstilet 
  hvervekampagne hjemsendte soldater til at melde sig. 

 Jyllands-Posten Fly koster en mia. ekstra 
 9. november 2000 
 Jyllands-Posten Forsvaret: Strid om køb af jagerfly 
 21. juni 2001 Danmark deltager i udviklingen af det nye jagerfly, JSF. Men prisen løber løbsk, uden at forsvaret har meddelt  
 ændringerne. Flere politikere kræver en forklaring. 

 Jyllands-Posten EDB i forsvaret: Forsvarets udgifter til EDB løber løbsk 
 12. februar 2002 Rigsrevisionen venter, at budgettet for forsvarets nye EDB-system DeMars bliver overskredet med 238 mio. kr. Samtidig  
 forsvinder forsvarets IT-eksperter til mere vellønnede job. 



 Jyllands-Posten Exit general Hvidt: Forsvarschef går i protest 
 18. maj 2002 Fortsat opbakning til forsvarsministeren, men politisk opgør i sigte efter dramatisk farvel til forsvarschefen. 

 Politiken Flyvestation Værløse: Flyvende farvel 
 10. juni 2002 



Gensplejsede fødevarer 
 Politiken Gen-mærke på 100 varer 
 5. januar 1999 
 Politiken Gensplejset snack er populær 
 6. januar 1999 
 Information Gen-maden er kommet 
 6. januar 1999 
 Politiken Tydeligt mærke på gen-mad 
 7. januar 1999 
 Politiken Forskere: Pas på genmad 
 13. februar 1999 
 Information En giftig historie om en varm kartoffel 
 15. februar 1999 
 Aktuelt Oprør over generne 
 16. februar 1999 
 Information Erhvervsliv styrer gen-sikkerheden 
 18. februar 1999 De private bioteknologiske virksomheder har afgørende indflydelse på risikovurderingen af gensplejsede planter 

 Aktuelt Alt dyrefoder har gensplejset soja 
 20. februar 1999 Danske husdyr fodres i dag næsten alle med gen-foder. Grovvareselskaberne har også snart problemer med at skaffe  
 foder uden genmodificering til økologiske landmænd. 

 Information USA blokerer international aftale om genmad 
 23. februar 1999 De internationale forhandlinger om sikkerhedsregler for genmanipulerede planter og fødevarer tæt på sammenbrud 

 Aktuelt Import af gen-soja ude af kontrol 
 24. februar 1999 Myndighederne holder ikke øje med, hvor meget gen-soja der importeres og blandes i dansk dyrefoder. 

 Information Sammenbrud i forhandling om gen-sikkerhed 
 25. februar 1999 
 Politiken Sundhedsminister ser på gen-mad 
 25. februar 1999 
 Politiken Gensplejset dansk mælk 
 27. februar 1999 En dansk virksomhed har som den første i verden udviklet en gensplejset kærnemælk, der kan holde sig frisk i tre uger.  
 Mejerierne siger nej af frygt for forbrugernes reaktioner. Det gør amerikanerne ikke. 

 Aktuelt En lille splejs 
 27. februar 1999 På fjerde sal på Landbohøjskolen sidder Danmarks førende gensplejser. Han er overbevidst om, at de gensplejsede  
 planter har en stor fremtid foran sig 

 Information Økologer i kapløb med tiden 
 15. marts 1999 
 Aktuelt Gen-soya under mistanke for allergi 
 22. marts 1999 På kun et år er fødevareallergi relateret til soya steget med 50 procent. Engelske forskere retter mistanken mod  

 Information Amerikansk storproducent dropper gensplejset majs 
 7. maj 1999 
 Politiken Butikker bugner af gen-mad 
 26. maj 1999 
 Information Forskere: Genmad er god moral 
 29. maj 1999 Bio-etiske forskere i Storbritannien mener, at det er en moralsk nødvendighed at hjælpe udviklingslandene med at  
 genmodificere afgrøder. 

 Aktuelt Gen-mad ud af Brugsen 
 11. juni 1999 Hele 300 FDB-delegerede tager i weekenden stilling til, om FDB bør fjerne gensplejset mad fra hylderne 

 Information Regeringen vakler i strid om EU-demokrati 
 17. juni 1999 
 Information Øko-brug trues af gensplejsning 
 18. juni 1999 Nu må Svend Auken lægge sig i selen for et midlertidigt EU-forbud mod gen-afgrøder, siger grønne organisationer efter  
 nye oplysninger om risiko ved gensplejsning. 

 Aktuelt Genplanter spreder sig i naturen 
 18. juni 1999 Officiel britisk rapport bekræfter risiko for en øget genetisk forurening. I Danmarks Naturfredningsforening er man ikke  
 overrasket. 

 Information Pres på EU for gen-pause 
 19. juni 1999 Svend Auken opfordres til at fremlægge forslag for EU i næste uge. 

 Aktuelt Mon santo 
 19. juni 1999 
 Aktuelt Ulande mod Monsanto 



 19. juni 1999 
 Aktuelt Gen-stop kan ikke vedtages i EU 
 23. juni 1999 EU-reglerne tillader ikke en bindende tænkepause for nye gensplejsede afgrøder. 

 Politiken Etiske krav til genteknologi 
 23. juni 1999 
 Information Pause på vej for gen-afgrøder i EU 
 23. juni 1999 Flere lande bakker nu op bag græsk erklæring om at stoppe EU-godkendelser af gen-afgrøder. 

 Information Jura i vejen for gen-etikkrav 
 24. juni 1999 EU-forslag om etiske krav til gensplejsede afgrøder kan møde problemer i WTO, siger retseksperter 

 Aktuelt EU stopper gensplejsning 
 25. juni 1999 Ingen nye gen-afgrøder vil blive godkendt de kommende år - miljøbevægelserne fejrer sejren. 

 Information EU-enighed om stop for genafgrøder 
 25. juni 1999 I aftes enedes de 15 EU-lande om en politisk erklæring, der de facto stopper nye tilladelser til udsætning af gen- 

 Information Ledende artikel: Pause for gen-brug 
 26. juni 1999 
 Information Miljøet svækkes af tysk-britisk alliance 
 26. juni 1999 
 Aktuelt EU har nødplan parat mod gen-udslip 
 26. juni 1999 Forsøg med gensplejsning kan gå galt. Derfor stiller EU krav om en komplet beredskabsplan, der kan rydde op efter  
 genetisk forurening. 

 Information USA må føje Europas forbrugere 
 17. juli 1999 Genmad er hastigt på vej ud af Europas supermarkeder, og de amerikanske firmaer fik meget hurtigt lært det umulige: At  
 levere ikke-gensplejset soya. 

 Information Gen-planter virker ikke som lovet 
 20. juli 1999 Bio-industriens løfter til de amerikanske landmænd om højere udbytte og mindre brug af sprøjtemidler synes ikke at holde. 

 Information Monsanto:Gen-planter kan betale sig 
 21. juli 1999 Udbyttet er lavere, men landmændene tjener flere penge på at dyrke gensplejsede planter og sprøjte alt andet væk med  
 billig Roundup, siger Monsanto-direktør. 

 Information Græsrødder tager skrappere midler i brug 
 31. juli 1999 Aktivister er blevet langt mere militante end tidligere, når de skal have deres budskab ud. Det er helt i tråd med  
 tidsånden siger samfundsforskeren Johannes Andersen. Mens politiet forudser et stigende antal ulovlige aktioner. 

 Politiken Genfri garanti på vej 
 2. august 1999 Dansk landbrug overvejer at lancere konventionelt dyrkede produkter, som med garanti er fri for gensplejsning. Bag  
 planen står den kritiske forbruger og modstanden mod for eksempel gen-roer. 

 Information Monsanto vil følge uskrevne regler 
 10. august 1999 
 Aktuelt Daniscos genroe er på vippen 
 6. september 1999 Frank Aaen og hans forening 'Kritiske Aktionærer' satser på at stoppe Daniscos eksperimenter med gensplejsede  
 foderroer på generalforsamlingen i dag. 
 Information Ledende artikel: Den varme grød 
 7. september 1999 'Vi vil ikke som aktionær pålægge Danisco at skulle indtage særstandpunkter.' Henrik Fænøe, Lønmodtagernes  
 Dyrtidsfond 'Etik og sund forretning kan blive én og samme sag hvis forbrugerne vender sig mod de gensplejsede  
 produkter.' Bjarne Graven, fondsdirektør, ATP. 

 Politiken Industri dropper genvarer 
 19. september 1999 800 leverandører af fødevarer til detailhandelen tør ikke sende varer på markedet med mærket: Indeholder gensplejsede  
 planter. Detailhandlen tror på, at leverandørerne har fjernet det gensplejsede. Forbrugerrådet er skeptisk og ønsker  

 Aktuelt Landmænd til kamp mod gen-industrien 
 21. september 1999 Sagsanlæg i milliardklassen skal tvinge bioteknologiske virksomheder til at opgive monopol. 

 Jyllands-Posten Henvisning: EU drøfter génfødevarer 
 19. oktober 1999 
 Jyllands-Posten GMO: Støtte til regeringens génplan 
 21. oktober 1999 Partierne støtter regeringens udspil til EU-forhandlingerne om nye grænseværdier for génsplejsede fødevarer. Kun  
 Enhedslisten afviser og stiller i stedet forslag om et génsplejsningsfrit landbrug. 

 Jyllands-Posten Henvisning: Ny gén-grænse 
 22. oktober 1999 
 Politiken EU vil gen-mærke mad 
 22. oktober 1999 Forbrugerne får mulighed for at fravælge madvarer, hvor mere end én procent af indholdet er gensplejset.  
 Bagatelgrænsen kan med tiden sænkes 

 Politiken Genroer kan give mere natur 
 31. oktober 1999 Praktiske forsøg med dyrkning af gensplejsede roer i dansk landbrug giver overraskende gode miljøresultater. Forbruget  
 af sprøjtegifte kan reduceres markant og samtidig får lærker, fasaner, agerhøns og harer mere føde. 



 Information Firmaer bremser fri genforskning 
 11. november 1999 Bioteknologiske selskaber bremser uafhængig forskning af gensplejsede planter. 

 Jyllands-Posten Overflødigt forsøg med génroer 
 18. november 1999 
 Aktuelt Tøbrud for gensplejsning 
 22. november 1999 Ansøgningerne om gen-planter vil blive behandlet, hvis virksomhederne leverer ekstra dokumentation. Men Europas bio- 
 industrier tror ikke selv på, at det er nok til at overvinde forbrugernes skepsis. 

 Jyllands-Posten Dyrt nej til géner 
 2. december 1999 
 Information Supermarkedsgigant: Nej til gensplejset mad 
 21. december 1999 Det får konsekvenser for dansk eksport, at Storbritanniens største supermarkedskæde Tesco ikke længere vil sælge  
 produkter fra dyr, der har spist gensplejset dyrefoder. 

 Politiken Jagt på gensplejset mad 
 9. januar 2000 Fødevaredirektoratet vil undersøge om vores fødevarer indeholder gensplejset majs og soja - og om varedeklarationerne  
 taler sandt. Industrien er positivt indstillet. 

 Aktuelt Genfrit kød bliver dyrt 
 13. januar 2000 Efterspørgsel fra britiske supermarkeder får nu dnsk landbrug til at planlægge genfri produktion til højere priser -  
 Forbrugerrådet er skeptisk over for tankegangen. 

 Information Ledende artikel: Det grønne guld 
 24. januar 2000 » Når du er den første, der får en idé, tager du patent på den, og den er din. Og jeg ejer altså stjernerne, fordi der ikke er 
  nogen før mig, der har tænkt på at eje dem.« Forretningsmanden i Antoine de Saint-Exupéry's Den lille prins. 

 Information Ledende artikel: Sejr for sikkerheden 
 31. januar 2000 
 Information Gen-aftale i hus 
 31. januar 2000 Banebrydende traktat giver alle lande ret til at nægte import af levende gensplejsede organismer på grundlag af det  
 såkaldte forsigtighedsprincip. 

 Information Grønt ja til gensplejsning 
 3. april 2000 Bliver EU-parlamentets krav til gensplejsning indført, vil de grønne organisationer give et tøvende ja, mener  
 Naturfredningsforeningen. 
 Information Dyb uvilje mod gensplejsning 
 28. april 2000 Mere end hver tredje dansker venter, at gensplejsning og bioteknologi vil gøre deres liv rigere 

 Information 'Dansk gensplejsning går i stå' 
 10. juni 2000 Hvis ikke jeg fik penge til grundforskning, ville jeg være flyttet til Kina, siger dansk professor i gensplejsede planter. 

 Politiken Øget kontrol med gensplejset mad 
 10. juni 2000 
 Information EU-kommissionen vil hæve genstop 
 14. juli 2000 Godkendelsen af gensplejsede planter skal i gang igen til efteråret, siger EU-kommissionen. Helt uacceptabelt, svarer  
 Torben Lund i EU-parlamentet. 

 Information Frankrig blæser på gen-smitte 
 18. juli 2000 En politisk beslutning om ikke at ville destruere majs smittet med genmanipuleret materiale skaber splid i den franske  

 Information Ledende artikel: Uappetitligt 
 18. juli 2000 
 Politiken Aktion mod gensplejset mad 
 3. august 2000 Der er gensplejsede ingredienser i hver tredje fødevare med soja og majs, viser ny undersøgelse. Hver tiende overskrider  
 grænseværdien. Fødevareminister Ritt Bjerregaard vil straffe de virksomheder, der overtræder loven. 

 Information Genforurenet mad hemmeligholdes 
 3. august 2000 Ny undersøgelse afslører gensplejset mad og soja i masser af produkter, men myndighederne vil ikke afsløre hvilke. 

 Jyllands-Posten Ulovligt génindhold i fødevarer 
 3. august 2000 
 Politiken Producenter rystede over gen-test 
 4. august 2000 Flere fødevarevirksomheder vil afbryde samarbejdet med de firmaer, som har leveret varer med for mange gensplejsede  
 organismer. De blev lovet, at varerne var fri for gensplejset materiale. 

 Information Ritts garanti er et luftkastel 
 5. august 2000 Fødevareregionerne kan ikke opfylde Ritt Bjerregaards garanti om, at alle gensplejsede varer mærkes og kontrolleres 

 Information Ledende artikel: Chokerende gen-syn 
 7. august 2000 »Det er klart, at der er grænser for, hvor langt mennesket kan udnytte naturen, den ydre og sin egen, uden at få den  
 vendt imod sig, men det er ikke ganske klart, hvor grænsen går (…). Viden der straks kan udnyttes økonomisk motiverer i  
 et kreativt videnssamfund! kraftigere til handling end viden om de fatale følger, der muligvis først viser sig efter flere  
 generationer. (…) Under den kolde krig stod verdenskonflikten mellem to ideologier der begge havde en mere eller  
 mindre komprommitteret humanistisk værdikerne, nu står den snarere mellem de humanistiske værdier og de økonomiske  
 interesser, og den bliver ikke mindre alvorlig af, at de fleste i vores del af verden står på begge sider, heller ikke af at  
 begge standpunkter lader sig begrunde med en humanisme: en, der ikke kender nogen grænser for menneskelig  
 selvudfoldelse, og en, der kender og anerkender sådanne grænser af hensyn til alle de andre og de endnu ufødte, men  



 som bare ikke lige ved, hvor grænserne går«  Villy Sørensen (in absentia) på undervisningsministerens Sorø-møde. 

 Information Politisk støtte til Ritt B. i gen-sagen 
 7. august 2000 Helt uacceptabelt, at embedsmænd fralægger sig ansvar for kontrol med, om loven bliver overholdt, siger Forbrugerrådet. 

 Politiken Genlov skal laves om 
 28. august 2000 Et hul i EU's få måneder gamle regler om mærkning betyder, at industrien kan bruge masser af gensplejsede majs, soja  
 og raps i fødevarer, og alligevel undgå at mærke dem. 

 Information GMO-fri mad i dødvande 
 27. januar 2001 Britiske kæder gennemtrumfer forbud mod brug af genmodificeret foder. I Danmark kan detailhandlen og landbruget ikke  
 enes om at følge trop. 

 Jyllands-Posten Udvisning af aktivister fra Greenpeace ulovlig 
 13. februar 2001 
 Aktuelt Madaktion: Stop for gen-maden 
 15. februar 2001 Danmark og fem andre EU-lande blokerer i dag for EU's nye godkendelse af gensplejsede planter og fødevarer. Stoppet  
 skal gælde indtil genmaden er mærket, så forbrugerne ved, hvad de spiser. 

 Aktuelt Afmatning: Gen-planter væk fra danske marker 
 10. marts 2001 Kun fire danske forsøgsmarker vil blive tilplantet med gensplejsede afgrøder i år. Industriens interesse for gen-planterne  
 er stærkt på retur. 
 Information Gen-bønner skåner ikke miljøet 
 12. maj 2001 I teorien skulle gensplejsede bønner sænke brugen af gift på markerne, men USA's landmænd sprøjter mest på de  
 gensplejsede marker, viser ny rapport 

 Information Nye genregler på vej i EU 
 22. maj 2001 Europa-Kommissionen vil tillade ulovlige gensplejsede fødevarer 

 Information GMO-skræk stopper gennembrud 
 11. juli 2001 Den hjemlige modstand mod gensplejsning får dansk forskningsleder til at opgive hurtig udvikling af rodfrugt, som  
 afrikanerne ikke bliver syge af 

 Politiken FN: Genmad kan redde liv 
 11. juli 2001 FNs udviklingsorganisation mener, at gensplejsede fødevarer kan forbedre livet for Jordens fattigste. Meldingen er  
 kontroversiel, og såvel miljø- og udviklingsorganisationer som eksperter tager afstand fra initiativet. Blandt andet  
 kritiseres FN for ikke at sætte grænser for, hvad teknologien skal bruges til. 

 Politiken EU-udspil om mere gen-mad 
 25. juli 2001 Kommissæren for sundhed og forbrugerbeskyttelse spiller ud med forslag om, at europæiske forbrugere skal acceptere  
 fødevarer med gensplejsede organismer, der ikke er godkendt i EU. 

 Politiken Genetisk forsvar til planter 
 27. juli 2001 Danske forskere har for første gang overført naturlige forsvarsgener fra plante til plante. Det kan få  
 skadedyrsbekæmpelse til at ramme meget præcist. FN-organisation begejstret - Danmarks Naturfrednings-forening  

 Information Økologer: Stram loven på gen-området 
 14. august 2001 De økologiske producenter ønsker klarere placering af ansvaret for forurening med gensplejsede organismer. Ved 48  
 stikprøver fandtes der spor af gensplejset soya i 20 tilfælde 

 Politiken Ritt opretter etisk råd for fødevarer 
 3. september 2001 Fødevareministeren har søgt om penge til et særligt etisk råd, der skal følge dansk fødevareproduktion. Landbrugsraadet 
  mener, at det nye råd vil gøre mere skade end gavn. 

 Politiken Øko-sjusk meldt til politiet 
 4. september 2001 
 Information EU på vej til at ophæve genstop 
 10. oktober 2001 Forskere frikender GMO'er for fare, mens Kommissionen presser på for at ophæve det tre år gamle stop for nye  

 Information Gen-afgrøder vælter op 
 22. december 2001 USA's regering og industri har succes med at bruge trusler og pr: Genmanipulerede afgrøder er på hastig fremmarch 

 Information Genafgrøder koster dyrt 
 17. maj 2002 En endnu ikke offentliggjort rapport fra EU-Kommissionen viser, at både økologiske og konventionelle landmænd kommer 
  til at tabe på gensplejsede afgrøder 

 Information Ledende artikel: Gensplejset morads 
 21. maj 2002 
 Information Ledende artikel: Når nøden er størst 
 7. august 2002 
 Information Sjusk med britiske GMO-test 
 17. august 2002 Firma risikerer en retssag, efter at det har blandet to forskellige GMO-sorter sammen på forsøgsmarkerne. Det havde kun  
 tilladelse til den ene sort 



Grønland og Færøerne 
 Information Færinger frabeder sig flere millioner 
 6. august 1999 
 Jyllands-Posten Sonar: Danskerne klar til at slippe Færøerne 
 31. august 1999 
 Jyllands-Posten Løsrivelse: Nyrup udfordrer Færøerne 
 18. marts 2000 Statsministeren spillede kontant ud på det første møde om færøsk selvstændighed. Ifølge Finansministeriet ønsker  
 Færøerne bloktilskud i mindst 63 år. Desuden skal deres gæld sløjfes. 

 Politiken Færøerne ønsker støtte i mindst 50 år 
 18. marts 2000 Regeringen tilbyder fire år. Iskold luft mellem parterne under forhandlinger i Statsministeriet. 

 Aktuelt Nyrup knock-outer færingerne 
 18. marts 2000 Hvis Færøerne ønsker selvstændighed, fjernes det årlige tilskud på 1,3 milliarder kroner allerede efter tre til fire år. 

 Jyllands-Posten Selvstyre: Færøerne bruger dansk tilskud til skattelettelser 
 5. april 2000 Landsstyret har siden 1993 lettet skattetrykket med næsten 20 procent i kroner er det årligt lidt mindre end bloktilskuddet 
  fra Danmark. 

 Jyllands-Posten Rigsfællesskab: Dansk-færøsk hårdknude 
 16. april 2000 Der var stort drama ved de første forhandlinger om færøsk selvstyre. Den danske regering nægtede at acceptere  
 færingernes forslag til køreplan og valgte den hårde linje. 

 Jyllands-Posten Danmark-Grønland: Grønland kræver penge 
 16. juli 2000 Det grønlandske hjemme-styre vil have øget støtte og mere indflydelse. De nuværende aftaler med Danmark er forældede, 
  hedder det i et grønlandsk forhandlingsoplæg. 

 Information Grønland skal omsider høres 
 7. august 2000 Ekspertdelegationer fra USA og Danmark til drøftelser i Nuuk om Thule-radaren. 

 Politiken Færøsk krav blankt afvist 
 27. oktober 2000 
 Aktuelt Folket skal bestemme 
 27. oktober 2000 Det færøske landsstyre ønsker, at grundlaget for forhandlingerne skal være to stater, der forhandler med hinanden. Det  
 vil den danske regering ikke gå med til. 

 Jyllands-Posten Bloktilskud: Færøerne vælter sig i penge 
 31. oktober 2000 Færøerne har sagt nej til regeringens tilbud om en økonomisk overgangsordning frem mod en eventuel selvstændighed.  
 Men Færøerne vælter sig i store, økonomiske overskud. Flere politiske partier vil kigge på det danske bloktilskud. 

 Jyllands-Posten Bush skriver til Grønland om radar 
 24. januar 2001 
 Aktuelt Hård kurs: Selvstændig uden penge 
 7. februar 2001 Drømmen om færøsk selvstændighed fortoner sig efterhånden i tågen om de stormomsuste nordatlantiske øer. 

 Aktuelt Ultimatum: Færøsk landsstyre tæt på sammenbrud 
 1. marts 2001 Den færøske landsstyrekoalition hænger i en tynd tråd, efter at lagmand Anfinn Kallsberg i går truede med at opløse  
 koalitionen, hvis folkeafstemningen gennemføres. 

 Aktuelt Færøerne: Landsstyre i krise 
 5. marts 2001 Krise. Det færøske landsstyre er i dyb krise. Lederne af de to store koalitionspartier, lagmand Anfinn Kallsberg fra  
 Folkeflokken og vicelagmand Høgni Hoydal fra Republikanerne er på kollisionskurs. 

 Jyllands-Posten Integration: Danskere flygter fra Grønland 
 10. juni 2001 
 Politiken Danmark svigter mindretal 
 4. september 2001 Ny udenlandsk kritik af Danmark: Vi beskytter ikke færinger, grønlændere og sigøjnere godt nok, konkluderer  
 Europarådet. Ekspert: En folkeretlig fejltolkning. 

 Jyllands-Posten Grønland På Støtten: Tilskud skader Grønland 
 10. marts 2002 Den danske støtte til Grønland er årsag til Hjemmestyrets totale dominans i det grønlandske samfund, mener flere  
 eksperter, der drager sammenligninger med Cuba og Nordkorea. Det betyder nulvækst, kunstigt høje priser, ringe  
 konkurrenceevne og lav beskæftigelse. 
 Politiken Færøsk gevinst på bank-skandale 
 16. maj 2002 Den færøske bankskandale er en myte. I virkeligheden har Færøerne tjent 600 millioner kroner på at overtage Føroya  
 Banki fra Den Danske Bank, viser ny udregning. 

 Information Ledende artikel: Kølnet frihedstrang 
 10. juni 2002 



Hash 
 Politiken Biologisk krig mod hampdyrkere 
 28. juli 1999 
 Jyllands-Posten Hashmisbrug på den lukkede 
 28. maj 2000 
 Information Stadig flere ryger hash 
 10. maj 2001 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen viser markant stigning i antallet af hashrygere 

 Information 'Hash er kommet for at blive' 
 26. maj 2001 Loven mod hashklubber er som at tisse i bukserne for at holde varmen, siger filosoffen Michael Jourdan 

 Politiken Eksperter kritiserer hastværk med love 
 10. december 2001 Politikerne japper lovgivning igennem i stor hast uden at tænke konsekvenserne igennem. Det medfører love på kant  
 med internationale konventioner, konkluderer Det Danske Center for Menneskerettigheder i ny årsrapport. Kritikken  
 bakkes op af Advokatrådet. 

 Information Europa lemper på hashen 
 12. juli 2002 En lang række europæiske lande har lempet på deres marijuana-love. Senest har Holland statskontrolleret dyrkning til  
 medicinsk brug, og Storbritannien har nedgraderet farligheden. I Danmark står debatten bomstille 

 Information Smertelindring: Piller dyrere end hash 
 30. august 2002 Det vil koste tusinder af kroner at behandle skleroseramte med syntetisk 'hashpille' 



Hjemmehjælp 
 Politiken Fru Bollerup bankede i bordet 
 7. januar 1999 
 Jyllands-Posten Raske ældre må blive på sygehusene 
 21. januar 1999 
 Aktuelt Giv os hjemmehjælpen tilbage 
 22. januar 1999 
 Politiken 10.000 færre til at passe ældre 
 2. februar 1999 
 Jyllands-Posten S-borgmestre: Ældre må betale rengøring 
 3. februar 1999 
 Politiken Hjemmehjælp i fare 
 3. februar 1999 
 Aktuelt Velstillede ældre skal selv betale 
 3. februar 1999 Kommunerne går nu for alvor ind i debatten om hjemmehjælpen. De vil sikre svage ældres ret til personlig pleje. Men  
 samtidig vil de prøve at få hullet i budgettet lukket ved at lade de bedrestillede ældre betale for rengøring. 

 Information Fagforening klarer hjemmehjælpen 
 4. februar 1999 Skive Kommune tog hjælpen fra 500 ældre og fyrede hjemmehjælperne. Nu har fagforeningen startet hjemmeservice-firma. 

 Politiken Plan for hjemmehjælp syltet 
 5. februar 1999 
 Information Ældreklagerne vælter ind på Østerbro 
 5. februar 1999 Bydelsrådet har afsat en halv million til pensionister, der får medhold i at fratagelsen af deres hjemmehjælp er forkert.  
 Det forslår som en skrædder i helvede, mener klagerådets formand. 

 Aktuelt Åben for brugerbetaling 
 5. februar 1999 
 Politiken Grænser for nedskæring 
 16. februar 1999 
 Aktuelt Arv skal betale for hjemmehjælp 
 18. maj 1999 Generationsbomben. Der er langt flere velstillede pensionister end hidtil antaget. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd  
 foreslår, at offentlige udgifter til ældrepleje skal modregnes, før formuen udbetales til arvingerne. 

 Aktuelt Ældre skal selv betale 
 19. maj 1999 
 Aktuelt Ældre forsikrer sig til tryghed 
 20. maj 1999 Det stigende antal ældre med gode pensionsordninger får forsikringsselskaberne til at øjne nye markeder. Ældre frygter  
 nedskæringer af ældreplejen. Derfor kan de snart forsikre sig til ekstra pleje, hjemmehjælp eller en beskyttet bolig. 

 Jyllands-Posten Hjemmehjælp skal koste 
 27. maj 1999 
 Information København udliciterer ældrepleje 
 3. juli 1999 De borgerlige skal ikke have patent på at give borgerne frit valg, siger S-borgmester. 

 Aktuelt Rige ældre skal betale mere for offentlig hjælp 
 12. juli 1999 Velhavende ældre skal have mulighed for at pantsætte deres huse og aktier, hvis de skal betale mere for offentlige  
 velfærdsydelser, foreslår et LO-oplæg. God ide, mener både ekspert og politikere fra regeringspartierne. 

 Aktuelt Ringe interesse for udliciteret ældrepleje 
 26. juli 1999 Der bliver talt meget om at lade private firmaer stå for pleje af ældre. Men kun ganske få af landets kommuner har  
 udliciteret den personlige pleje, viser en ny undersøgelse. Det er især borgerlige kommuner. 

 Politiken Mindre hjælp til ældre 
 5. september 1999 Kommunerne skal bruge flere penge på skoler og børnepasning næste år og vil skære i hjemmehjælpen. ÆldreSagen  

 Aktuelt Fremtidens ældre dyrere end forventet 
 9. september 1999 
 Aktuelt Pensionist- power 
 15. september 1999 
 Aktuelt Ældre køber hjælp af ledige 
 16. september 1999 De radikale vil ikke lade kommunerne tilbyde ekstra rengøring mod betaling. Men partiet er splittet før landsmødet i  
 weekenden. Godt hver fjerde kommune lader alligevel sine borgere købe hjælp af ledige i aktivering. 

 Aktuelt Marianne Jelved tager fejl 
 18. september 1999 En af landets absolut førende eksperter i kommunalret siger god for at lade kommuner sælge ekstra hjemmehjælp til  
 pensionister. De radikales leder Marianne Jelved tvivler dog fortsat, men vil nu undersøge sagen nærmere. 

 Information Venstre på grillen 
 8. oktober 1999 
 Politiken Kommune-rundspørge: Borgmestre mod brugerbetaling 
 19. oktober 1999 Hver fjerde kommune tager afstand fra regeringens planer om at pensionister med penge selv skal betale til deres  



 hjemmehjælp. 

 Politiken Brugerbetaling droppet 
 29. oktober 1999 Et flertal i Folketinget tvang i går regeringen til at opgive at indføre brugerbetaling for praktisk hjemmehjælp. KLs  
 formand kalder det ærgerligt og kortsigtet. 

 Information Parti-veteraner støtter oprør mod Nyrup 
 18. december 1999 Men tidligere socialminister Bent Rold Andersen drager den forkerte konklusion med sit farvel til partiet, mener de. 

 Jyllands-Posten Gamle Danmark: Gamle snydes for hjemmehjælp 
 27. december 1999 Gamle danskere mærker nu for alvor, at landets kommuner har strammet kursen, når det gælder tildeling af hjemmehjælp. I 
  løbet af det seneste år er antallet af ældre over 67 år, der får praktisk hjælp eller personlig pleje i hjemmet, faldet med  
 flere end 6000 personer 

 Politiken 7.000 har mistet hjemmehjælp 
 14. januar 2000 Kommunerne har prioriteret de svageste ældre, men nu strammes der ikke mere, lover de. 

 Jyllands-Posten Gamle Danmark: Alle har travlt - især med at komme tidligt hjem 
 18. januar 2000 
 Aktuelt Giv bøder for dårlig hjemmehjælp 
 2. marts 2000 LO og de offentligt ansatte foreslår bøder til de kommuner, der ikke leverer ordentlig hjemmehjælp til de ældre. 

 Aktuelt Frivillige erstatter hjemmehjælpere 
 12. april 2000 I bydelen Kongens Enghave opfordrer bydelsrådet nu velfungerende ældre til at danne et besøgskorps, der kan tage  
 hånd om den menneskelige omsorg, som hjemmehjælperne ikke længere har tid til. 

 Jyllands-Posten Ældrepleje: Løfte om hjælp til ældre 
 13. maj 2000 Regeringen svarer igen på den offentlige kritik af ældreplejen med en topprioriteret indsats for at hjælpe de svageste  
 ældre: 
 * Ens regler for hjælp.  
 * Klare mål for ældrepleje.  

 Aktuelt Robin Hood: Væk med skatterabat til pensionister 
 5. juli 2000 En særlig skatterabat til pensionister i egen bolig bør afskaffes, mener Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, og i stedet  
 skal pengene bruges til bedre hjemmehjælp. 

 Aktuelt Pleje: Ringe salg af private plejeforsikringer 
 1. august 2000 Den kommunale hjemmehjælp har i første omgang vundet over den private. For kun yderst få danskere har foreløbig valgt  
 at forsikre sig til ekstra hjemmehjælp på trods af den ofte skarpe kritik af den offentlige pleje. 

 Aktuelt Rimelighed: Kommuner tjener på egne fadæser 
 31. august 2000 Kommunerne slipper let fra følgerne af fejl i tildelingen af hjemmehjælp. Kun ganske få ældre har fået penge tilbage fra  
 kommunerne. 

 Aktuelt Omsorgssvigt: Ældre tvinges på hospital 
 7. september 2000 PLEJE. Praktiserende læger i Kongens Enghave i København må indlægge svage ældre, der ikke kan få hjemmehjælp. 

 Politiken Mere selvbestemmelse i hjemmehjælpen 
 3. oktober 2000 
 Politiken Mange alarmer fra gamle 
 19. oktober 2000 Eksplosiv stigning i antallet af nødkaldsbesøg og opkald til døgnplejen i København. 

 Politiken Ældre får ikke gjort rent 
 3. april 2001 ÆldreSagen frygter, at kommunernes besparelser på praktisk hjælp til ældre ender med at helt at fjerne det tilbud.  
 Socialministeren nægter at acceptere udviklingen. 
 Politiken Hjemmehjælp: Slut med gratis aflysning af hjælp 
 8. august 2001 
 Politiken Peter Martinussen: Borgmester presset ud 
 15. august 2001 Den voldsomme kritik af hjemmehjælpen i København koster Peter Martinussen (S) posten. 

 Jyllands-Posten Regelsamfundet: Kamp mod regeltyranni 
 3. november 2001 Det Radikale Venstre kræver loft over antallet af love og regler. På Christiansborg står politikere nu i kø for at bakke  
 tanken om færre regler, mindre kontrol og mere personlig handlefrihed op. 

 Jyllands-Posten Mangel på hjemme-hjælpere 
 26. november 2001 
 Jyllands-Posten Frit valg til ældre 
 11. januar 2002 
 Politiken Finanslov 2002: Slaget om 7 mia 
 30. januar 2002 Regeringen vil omprioritere syv milliarder kroner i statens budget på 433 milliarder kroner i år. Den ændring skal ses i  
 forhold til den tidligere regerings forslag til finanslov fra august, som VK-regeringen forkastede after valget i november. 

 Politiken LO klar til brugerbetaling 
 2. maj 2002 Ældre med store formuer skal ikke længere automatisk have gratis hjemmehjælp, og brugerbetaling hos lægen kan blive  
 fremtiden. LO's næstformand åbnede debatten i sin 1. maj-tale, og hun støttes af førende forsker. 

 Politiken Frit valg for ældre en illusion 
 25. juni 2002 



 Jyllands-Posten Budget 2003: Kommuner gør klar til sparerunder 
 17. juli 2002 Otte ud af ti kommuner vil næste år levere en ringere service for at kunne leve op til den økonomiske aftale med  
 regeringen. Især børnene bliver ramt, men også de ældre og folkeskolen får færre midler. 



Væbnede konflikter 
 Politiken Danske fly på vej til Balkan-aktion 
 21. januar 1999 
 Politiken Klar til aktion i Kosova 
 22. januar 1999 
 Information Ledende artikel: Springet ud i det ukendte 
 26. marts 1999 
 Politiken Bomber deler NATO-lande 
 27. marts 1999 Tvivl om bombninger i flere NATO-lande, mens Rusland skærper tonen og serberne indleder massakre på civile i Kosova. 
  To serbiske kampfly skudt ned på vej til NATO-baser i Bosnien. Danske fly i aktion. 

 Information Ledende artikel: Efter krudtrøgen 
 27. marts 1999 
 Politiken Dansk politi tæt på at skyde 
 29. marts 1999 
 Information Ledende artikel: Jesus og krigen 
 3. april 1999 
 Politiken Danske soldater til Albanien 
 8. april 1999 
 Information Ledende artikel: Europas ansvar 
 9. april 1999 
 Politiken Politisk uro om landkrig 
 10. april 1999 Splittet folketing diskuterer danske landtropper. Dansk styrke i Albanien bliver ikke del af NATO-offensiv uden debat,  
 lover Niels Helveg Petersen (R). NATO vurderer, at den jugoslaviske hær er ved at give op i Kosova. 

 Information Kosovo-bøn om NATO-landstyrker 
 12. april 1999 Situationen for flere hundrede tusinde internt fordrevne i Kosovo er katastrofal, og NATO må nu etablere befriede zoner, 
  appellerer præsident Rugovas stedfortræder. 

 Politiken V: Nyrup er på slingrekurs 
 14. april 1999 
 Information Nyrup siger ja til landkrig 
 14. april 1999 
 Jyllands-Posten Nyrup er åben for landstyrke 
 14. april 1999 
 Information Ledende artikel: Europas redningsplanke 
 15. april 1999 'Jeg vil ikke ind i et indenrigspolitisk slagsmål. Milosevic skal ikke more sig over, at der skabes splittelse i et NATO- 
 land.' Per Stig Møller (K) til Information. 

 Information Ledende artikel: Krigen og tvivlen 
 17. april 1999 'Strategien er at fortsætte, indtil jobbet er fuldendt'.  
 Den britiske udenrigsminister, Robin Cook 

 Information Ledende artikel: Krig for fred 
 20. april 1999 
 Information Ledende artikel: Udskiftelige mål 
 22. april 1999 
 Information NATO styrker luftkrig 
 24. april 1999 Alle 19 medlemslande står last og brast om at fortsætte bombardementer og afviser russisk mæglingsforslag. 

 Information Kommentar: Serbiske intellektuelle: Vi fordømmer... 
 24. april 1999 
 Information Frontlinje-stater støtter luftkrig 
 26. april 1999 Tusindvis af borgere i Beograd demonstrerede i weekenden mod NATO-angreb på tv-station. 

 Jyllands-Posten Udsendte soldater uden mine-beskyttelse 
 5. maj 1999 
 Information 'Bomber kan ikke skabe demokrati' 
 8. maj 1999 
 Information NATO langt fra sine mål i Kosovo 
 12. maj 1999 
 Information Spirende radikal krigstræthed 
 17. maj 1999 
 Information NATO fordobler fremtidig fredsstyrke 
 26. maj 1999 Mens luftkrigen og de etniske udrensninger fortsætter, fordobler NATO den styrke, der en gang skal sikre freden i  
 Kosovo - Danmark sender tre skibe, der skal overvåge olieblokade. 

 Politiken Danske fly med i angreb 
 28. maj 1999 
 Information Ledende artikel: Europas fred 



 5. juni 1999 
 Information Kosovo-indsats svækker Bosnien 
 8. juni 1999 Militæranalytikere advarer mod følgerne af at beskære styrken i Bosnien, fordi danske soldater skal til Kosovo. 

 Information Ledende artikel: En forplumret fred 
 8. juni 1999 'Kosovo demonstrerede, hvor utroligt svært det er for en alliance som NATO at gennemføre en humanitær-militær aktion.  
 Det bør vi aldrig gentage. Det gik over NATO s hoved, vi snublede, kunne ikke finde en udvej og var dødsensangste for,  
 hvad der skulle ske'. 

 Jyllands-Posten Frivillige vil til Kosovo 
 24. juni 1999 
 Politiken Kosovamission afsluttet 
 30. juni 1999 
 Jyllands-Posten Forslag om at halvere værnepligt 
 26. juli 1999 
 Jyllands-Posten Dansk styrke på vej mod konfrontation 
 9. august 1999 
 Information Nyrup: Krigen i Kosovo var i strid med folkeretten 
 13. september 1999 Behov for revision af folkeretten, siger Poul Nyrup Rasmussen og opfordrer til diskussion af, hvordan og hvornår  
 Danmark kan deltage i indgreb som det i Kosovo. 

 Politiken DF: NATO fordrev kristne 
 19. september 1999 
 Information Ledende artikel: Fjendes fjende 
 21. september 1999 
 Politiken USA: Spion-virksomhed på Kinas ambassade 
 18. oktober 1999 Både den amerikanske og britiske udenrigsminister afviser at den kinesiske ambassade i Beograd blev bombet med vilje. 
  Men USA siger, at der foregik efterretningsaktiviteter på ambassaden. 

 Politiken Soldater springer fra kontrakter 
 21. oktober 1999 Forsvaret risikerer problemer med at samle styrken, som skal erstatte den nuværende i Kosova. 

 Information 'Vi har ført krig mod borgerne...' 
 19. november 1999 Den franske filosof Paul Virilio raser over, at Kosovo-krigen har været ført mod den serbiske civilbefolkning 

 Information Ledende artikel: Orden vs. retfærdighed 
 9. december 1999 »Langsomt, men sikkert udvikler der sig en folkeretslig norm imod voldelig undertrykkelse af minoriteter, som vil og må gå 
  forud for hensynet til staternes suverænitet« Kofi Annan, FN-generalsekretær, 7. april 1999 

 Politiken Fredsstyrke hårdt presset i Kosova 
 22. februar 2000 
 Jyllands-Posten Danske soldater holdt stand 
 22. februar 2000 
 Politiken Danske soldater gidsler i magtspil 
 25. februar 2000 Nye demonstrationer i Mitrovica har gjort fredsstyrken til et gidsel i et magtspil i Kosova, som bliver svært at kontrollere. 

 Information Ledende artikel: Kosovo et år efter 
 24. marts 2000 
 Information Kritik af dansk tilbagetrækning 
 27. april 2000 Den danske beslutning om at trække ti kampvogne og to delinger ud af Kosovo møder skarp kritik i Kosovo. Det er alt for  
 tidigt at slappe af, mener Den Internationale krisegruppe 

 Politiken Danske FN-folk bortført under patrulje 
 2. juni 2000 FN-styrken i Abkhasien er plaget af bortførelser. Men gidslerne er hver gang vendt uskadte tilbage efter kort tid. 

 Jyllands-Posten Bortførelse: Kidnapning af to danske FN-folk overrasker ikke 
 3. juni 2000 Folk med kendskab til den kaukasiske krudttønde er ikke overrasket over kidnapningen af to danske FN-observatører i  
 den georgiske løvrivelsesrepublik Abkhasien. 

 Politiken Soldater trætte af Kosova 
 6. august 2000 Danske soldater i Kosova er frustrerede over, at FN taler om fredelig sameksistens mellem albanere og serbere, når  
 KFOR-styrken står magtesløs over for de etniske uroligheder. 

 Politiken Dødelig gift i serbisk fabrik 
 15. august 2000 
 Jyllands-Posten Soldatermangel: Soldater svigter brigaden 
 21. oktober 2000 Den Danske Internationale Brigade er under pres på grund af alvorlig mangel på soldater. Hæren opfordrer i en storstilet 
  hvervekampagne hjemsendte soldater til at melde sig. 

 Politiken Danske soldater til Afrika 
 27. oktober 2000 Regeringen kan regne med massiv politisk opbakning til at sende en fredsbevarende styrke til grænsen mellem Etiopien  
 og Eritrea. Afgørelsen mødt med lettelse af soldaterne, som har ventet siden maj. 

 Aktuelt Bosnien: Fredeligt: NATO er ude af Bosnien om fem år 
 21. november 2000 Mens Kosovo har optaget sindene, har Bosnien stille og roligt udviklet sig til en succes. Folk rejser hjem til de huse, de  
 er blevet fordrevet fra, og genopbygningen skrider støt fremad. 



 Jyllands-Posten Kosovo-mission: Dansker favorit til FN-post 
 4. december 2000 FN's generalsekretær Kofi Annan leder efter ny chef til missionen i Kosovo og har forsvarsminister Hans Hækkerup i  
 søgelyset. Afgørelsen kan falde i løbet af få dage. 

 Jyllands-Posten Mønsterlejr truet af nedrivning 
 30. januar 2001 
 Information Forsvaret støtter sex-mafia på Balkan 
 20. juli 2001 Forsvaret tolererer, at danske soldater i Kosovo køber sex hos østeuropæiske kvinder, som den albanske mafia har  
 kidnappet og tvunget til prostitution i Makedonien. 

 Information Ny hjælp til hjemvendte soldater 
 13. august 2001 For mange af de soldater, der har været udstationeret på Balkan, falder gennem Forsvarets psykologiske sikkerhedsnet -  
 derfor opretter hjemvendte soldater nu deres egen kammeratkrisehjælp 

 Politiken Danske tropper afløser briter på Balkan 
 26. september 2001 Det danske militære bidrag til USAs antiterroraktion bliver formentlig soldater til styrken i Makedonien, så britiske tropper 
  kan frigøres til kamp. 

 Jyllands-Posten Krig mod terror: Dansk styrke klar til Afghanistan 
 14. november 2001 
 Politiken Danske soldater til Afghanistan 
 13. december 2001 USA skulle have sagt pænt ja tak til den nye regerings tilbud om at sende danske soldater til Afganistan, ifølge TV- 

 Jyllands-Posten EU-topmøde: Fogh i hårdt EU-opgør 
 15. december 2001 Statsministeren fik på EU-topmødet i Belgien problemer med det danske forsvarsforbehold, da den planlagte fredsstyrke  
 til Afghanistan blev solgt som en EU-styrke og dermed som et gennembrud for det fælles EU-forsvar. 

 Politiken Afghanistan: Danske styrker af sted i januar 
 18. december 2001 Osama bin Laden er forsvundet fra bjerghulerne i Afghanistan, mens FN arbejder hektisk for at få en fredsstyrke af sted  
 inden fredag. 

 Information Forbehold stopper danske soldater 
 7. februar 2002 EU vil overtage NATO's indsats i Makedonien allerede denne sommer. Det tvinger de danske soldater hjem på grund af  
 EU-forbeholdet 

 Jyllands-Posten Krig mod terror: Tre danske soldater dræbt i Afghanistan 
 7. marts 2002 Yderligere tre danske soldater blev såret ved tragisk ulykke i Kabul, da gammelt missil eksploderede. Den danske  
 regering har fuld opbakning til fortsat militær indsats mod terror. 
 Politiken Missilulykke: Uændret indsats trods ulykke 
 7. marts 2002 Både forsvaret og Folketinget slår fast, at den danske militære deltagelse i internationale konflikter fortsætter med  
 uændret styrke trods tragedien i Kabul, hvor tre danskere og to tyskere blev dræbt. De sårede flyves i dag til Tyskland. 

 Politiken Reportage: Afghanistans ulykke ramte danskere 
 8. marts 2002 Ueksploderede raketter og miner er blevet Afghanistans ulykke. Tre danske soldater blev dræbt, da de var ved at fjerne  
 raketter fra et boligområde i Kabul. 

 Politiken Dræbte danskere hjem 
 10. marts 2002 
 Jyllands-Posten JP i Afghanistan: Burkaen er stadig højeste mode i Kabul 
 12. marts 2002 
 Jyllands-Posten Forsvaret: Brug for mange flere soldater 
 22. marts 2002 Militærfolk er enige om, at forsvarsministerens forslag om dobbelt så mange soldater i international indsats også kræver  
 indkaldelse af dobbelt så mange værnepligtige. Fire femtedele af alle, der bliver fundet egnede på session, risikerer at  
 skulle aftjene værnepligt. 

 Jyllands-Posten Selvmordsbomber truer danske soldater i Kabul 
 24. marts 2002 Den internationale sikkerhedsstyrke har skærpet opmærksomheden. Der er kommet efterretningsoplysninger om, at to  
 biler, lastet med sprængstof, er på vej mod lejren. 

 Politiken Afghanistan-ulykke skyldtes sjusk 
 26. marts 2002 
 Politiken To fredsvagter dræbt i Hebron 
 27. marts 2002 Første gang internationale observatører er blevet dræbt i konflikten. 

 Jyllands-Posten Forsvaret: Danske soldater bruger nazi-tegn 
 27. marts 2002 Chefen for den kriseramte danske sikkerhedsstyrke i Afghanistans hovedstad lader sine folk stille til appel under et  
 nazistisk SS-symbol. Forsvarsministeren griber nu ind. 

 Jyllands-Posten NATO: Soldater hjem fra Balkan 
 2. maj 2002 NATO vil drosle sit engagement på Balkan ned, fordi forholdene er blevet roligere. Den danske regering vil trække langt 
  over halvdelen af de udsendte soldater hjem fra Bosnien, men bevare styrken i Kosovo. 

 Jyllands-Posten Kabul: Ingen ansvarlig for missilulykke 
 1. august 2002 



Miljø 
 Information Ritt vil have mere miljø for pengene 
 27. januar 1999 Den intensive dyrkning af landbrugsjorden medfører store miljøproblemer. Vi vil have mere miljø for vores landbrugsstøtte, 
  siger Ritt Bjerregaard 

 Aktuelt Danmark vil opgive mål for CO2-forurening 
 26. februar 1999 
 Information Ingen pligt til miljøhensyn 
 12. marts 1999 
 Jyllands-Posten Danmark omgår miljøregler 
 2. juni 1999 
 Information Opsang fra Ritt 
 2. juni 1999 
 Aktuelt Industrien modarbejder miljømærker 
 3. juni 1999 Magtfulde brancheforeninger bærer en stor del af skylden for, at miljømærkerne ikke er blevet en succes, mener  
 Forbrugerrådet. 

 Information 10 kg dagligt skrald pr. EU-borger 
 24. juni 1999 Bjergene af affald vokser i Europa, hvor deponering på lossepladser stadig er det mest almindelige, trods stigende  
 genanvendelse. 

 Information Ledende artikel: Overordnede hensyn 
 25. juni 1999 
 Aktuelt Miljøsyndere i gabestok 
 20. november 1999 Margot Wallström, ny svensk miljøkommissær, vil stramme kursen over for de EU-lande, der endnu ikke overholder  
 miljøreglerne. 

 Information WTO kan lamme miljøaftaler 
 23. november 1999 Et dårligt resultat på topmødet om verdens-handel i Seattle kan blokere internationale miljøfremskridt i mange år, siger  
 Svend Auken 

 Aktuelt Danmark storproducent af forbudt giftstof 
 31. december 1999 Det samme giftige træbeskyttelsesmiddel, som Danmark har brugt miljøgarantien for at forbyde herhjemme, fremstilles i  
 store mængder på dansk virksomhed. 

 Aktuelt Svineproducenter omgår miljøkrav 
 8. januar 2000 Huller i den danske miljølovgivning betyder, at store svineproducenter uden problemer kan omgå de miljøkrav, der skulle  
 beskytte vores grundvand. 

 Information Miljøgrupper foreslår et Øko-Schengen 
 8. februar 2000 Formålet er at bryde EU s handlingslammelse i miljøspørgsmål 

 Information Ledende artikel: Sprøjtegalskab 
 6. marts 2000 
 Jyllands-Posten Bondevik giver op 
 10. marts 2000 
 Information CO2 mål tæt på at blive opgivet 
 23. marts 2000 
 Information Klimaplan freder biler 
 30. marts 2000 Trods trafikkens voksende udledning af drivhusgasser vil regeringen ikke gribe ind mod bilismen med økonomiske midler  
 Danmarks klimapolitik holder ikke målet 

 Aktuelt Klima-målet skal nås 
 30. marts 2000 Bilerne får lov at køre, men de danske mål for at begrænse vore CO2-udslip kan og skal opfyldes. 

 Jyllands-Posten Forurening: Minister: Tjæregrunde skal renses 
 7. april 2000 Miljøminister Svend Auken afviser kritik fra amterne, der protesterer over at skulle bruge 10 mia. kr. på at rense  
 forurenede grunde. 

 Jyllands-Posten Miljø: Grøn støtte vokser 
 7. maj 2000 Staten støtter miljøorganisationer med millioner. Pengestrømmen vokser, selv om medlemmerne siver. 
 Information Miljøorganisationer boykotter EU 
 15. maj 2000 135 europæiske miljøorganisationer vil ikke mere give troværdighed til et samarbejde, der i den sidste ende ikke gavner  

 Information Ledende artikel: Spring så 
 29. maj 2000 
 Information EU's østudvidelse truer miljø 
 28. juni 2000 De østeuropæiske lande kan blive del af en stor miljøfjendtlig blok i EU, der trækker hele miljøpolitikken ned, frygter  

 Information Creosot kan forbydes 
 17. juli 2000 EU-retten giver mulighed for at stoppe produktion af creosot på TARCO, siger redegørelse fra Miljøministeriet. 

 Information Amerikanere fortsætter creosot produktion i Danmark 



 18. juli 2000 SF ønsker samlet international lovgivning om problemet med eksport af farlige kemikalier til tredje lande 

 Politiken Kemigiganter frygter Danmark 
 8. august 2000 En stribe europæiske virksomheder kæmper for at beholde det miljøskadelige stof MTBE i benzin. De er bekymrede over,  
 at miljø-ministeren har rejst sagen i EU, og at Danmark har planer om en afgift på stoffet. 

 Information Danmark undergraver EU-krav 
 10. august 2000 Danske myndigheder har i årevis forhalet gennemførelsen af EU-direktiv om miljøet, konkluderer PhD-afhandling 

 Information Miljøpolitik op i røg 
 31. august 2000 Siden DSB Rederi blev omlagt til aktieselskab og fik navnet Scandlines, er svovludslippet fra færgefarten fordoblet. 

 Information Miljøet skal med i ØMU'en 
 25. september 2000 Kommissionen foreslår, at miljøhensyn skal inddrages i EU s økonomiske politik   Uenighed om det vil ske i et forum, hvor 
  Danmark ikke sidder med i tilfælde af nej 

 Information Ledende artikel: De Grønnes kattepine 
 31. oktober 2000 
 Jyllands-Posten Finanslov: Miljø-fonde bugner af penge 
 7. november 2000 Miljøministeriets forskellige fonde bugner af så mange penge, at ministeriet erkender klare afløbs-problemer: Man ved  
 ikke, hvad man skal bruge pengene til. Alligevel indeholder den nye finanslov masser af nye millioner til miljøet. 

 Aktuelt Giftigt: Banestyrelsen bruger forbudt stof i sveller 
 8. november 2000 Det kræftfremkaldende tjærestof creosot er forbudt herhjemme, men Banestyrelsen importerer jernbanesveller behandlet  
 med creosot - fra virksomheden Tarconord i Danmark 

 Information Ledende artikel: Revolutionen er over os 
 20. november 2000 
 Politiken Vandmiljø har brug for hjælp 
 2. december 2000 
 Jyllands-Posten Ulandsbistand: Danida i gift-klemme 
 6. januar 2001 Danida hænger på et stort parti giftaffald i Mozambique. Danske eksperter anbefaler at sprænge giften i luften, selv om  
 følgerne for miljøet er helt uafklarede. 

 Information EU-kemiplan mødes med skepsis 
 13. februar 2001 Europa-Kommissionens hvidbog om registrering af farlige kemiske stoffer kan ikke gøre op med efterslæbet på 30.000  
 ukendte stoffer 

 Politiken Alle i EU skal sortere affald 
 19. marts 2001 Fra bord til jord: Madrester skal blive til biogas eller kompost. Om få år kan alle husstande i EU derfor få pligt til at gøre  
 plads til en ekstra skraldepose. 

 Information Rødt lys fra OECD 
 6. april 2001 Kursen skal lægges om, hvis de rige lande vil undgå stærkt voksende miljøproblemer, siger Organisationen for  
 Økonomisk Samarbejde og Udvikling 

 Information Ledende artikel: Kør sødt, børn 
 28. april 2001 "Det er regeringens hensigt fortsat at arbejde for, at de gældende hastighedsgrænser overholdes." Fra regeringens  
 'Handlingsplan for reduktion af transportsektorens CO2-udslip', offentliggjort torsdag 

 Jyllands-Posten KL: Auken er som DDR 
 8. maj 2001 
 Jyllands-Posten Vandmiljø: Kritik af miljøeksperter 
 9. maj 2001 De miljøorganer, der rådgiver politikerne om vandmiljøet, er så syltet ind i det politiske spil, at de ikke kan levere en  
 saglig, uafhængig forskning, siger flere fagfolk. 

 Information Auken vil genskabe global aftale 
 15. maj 2001 En historisk 'Global Deal' er eneste vej til at løse konflikter om miljø, udvikling og globaliseringskritik, sagde den danske 
  miljøminister på OECD-møde i Paris 

 Information Scoreliste deler OECD 
 16. maj 2001 Fælles miljøindikatorer vil udstille lande, der ikke lever op til miljømål - derfor er nogen imod 

 Politiken Danmark gør OECD grønnere 
 18. maj 2001 Historisk gennembrud i Paris: Alle rige lande vil fremover blive bedømt ikke alene på økonomiske nøgletal, men også på  
 miljø og sociale forhold. 

 Jyllands-Posten Dansk miljøsejr i OECD 
 18. maj 2001 
 Information EU svigter bæredygtigt miljø 
 15. juni 2001 EU fastholder Kyoto-protokollen over for Bush, men vil ikke forpligte sig til ambitiøs strategi for et bæredygtigt miljø 

 Information Pseudo-fremskridt for miljøet i øst 
 16. juni 2001 Fire østeuropæiske lande har fået grønt lys fra EU på deres miljøfremskridt. Men kritikere kalder fremskridtene  
 'overfladiske' og 'forhastede' 

 Information Politisk krav om EU-forbud mod skibsgift 
 6. august 2001 EU-Kommissionen har bremset tysk forbud mod den hormonforstyrrende bundmaling TBT. Nu forlanger formanden for  



 Folketingets miljøudvalg dansk initiativ 

 Information Høj pris på mere natur 
 8. august 2001 Samfundet må betale markedsprisen, hvis landmændene skal tage mere hensyn til den vilde natur, siger  

 Information Miljøet i VK-modvind 
 26. november 2001 De radikale og Enhedslisten forventer, at V og K vil se bort fra anbefalingerne fra Wilhjelm-udvalget 

 Jyllands-Posten Miljøpolitik: Angreb på grønne afgifter 
 27. december 2001 Fjern vandafgiften, omlæg bil- og elafgifter og lad forbrugerne betale for hvert kilo affald, de afleverer. Grønne afgifter  
 skal være ægte grønne og ikke røde skatter. En førende miljøprofessor foreslår en total omlægning af de grønne afgifter.  
 Han støttes af formanden for Folketingets miljøudvalg. 

 Information Grøn energi truet 
 29. december 2001 Regeringen vil nedlægge Energimiljørådet. Dermed er der intet uafhængigt organ til at kritisere og rådgive regeringen  
 om grøn energi 

 Jyllands-Posten Auken fik miljø-området forgyldt 
 3. januar 2002 
 Jyllands-Posten Miljø: Drikkevand fyldt med gift 
 9. januar 2002 Ny undersøgelse viser, at hver fjerde af landets 90.000 mindre vandboringer og brønde er så forurenet med rester af  
 sprøjtegifte og kemikalier, at deres vand ikke er egnet til drikkevand. 

 Information Miljøministeriet: Farvel til hver femte 
 30. januar 2002 Miljøet beskæres i alt med knap to milliarder. 300 skal fyres i Miljøministeriet 

 Information Regeringen vil bryde Kyoto-aftalen 
 31. januar 2002 
 Jyllands-Posten Miljø: Regeringen vil købe CO2-kvoter 
 4. februar 2002 Miljøministeren vil købe kvoter for CO2-udslip i fattige lande. Pengene skal muligvis komme fra den såkaldte øststøtte.  
 Dermed skærper regeringen kursskiftet i miljøpolitikken i forhold til Svend Aukens tid. Hård kritik fra Socialdemokratiet. 

 Information Danmark kan blokere for Kyoto 
 12. februar 2002 Dansk enegang i ratificeringen af Kyoto-aftalen risikerer at tage resten af EU som gidsel og skade det globale miljø,  
 mener Verdensnaturfonden 

 Information Bush bryder sin fars klimaløfte fra Rio 
 15. februar 2002 USA's præsident håber at sænke stigningstakten for udslippet af drivhusgasser, men kritikere forudser årlige stigninger  
 på 13-14 procent i de næste ti år under Bush' klimaplan 
 Information Ledende artikel: Fra ord til handling 
 18. februar 2002 
 Information Danske særkrav får Kyotoaftalen til at vakle 
 26. februar 2002 Foregangslandet Danmark sætter hælene i og står som den sidste hindring for at sætte klimaaftalen i kraft 

 Jyllands-Posten Miljøinstitut: Total krig om miljøet 
 27. februar 2002 
 Politiken Skærpede krav til renserier 
 7. marts 2002 
 Information Topmøde svigter miljø 
 13. marts 2002 EU vedtog sidste år for første gang at give høj prioritet til miljøet. Alligevel er det røget langt ned på dagsordenen til  
 Barcelona-topmødet 

 Information Global Pagt afhænger af Fogh 
 5. april 2002 Global aftale mellem landene i nord og syd kan reddes endnu; dansk indsats kan blive afgørende 

 Information Regeringens strategi for bæredygtig udvikling: Planen syltet i to måneder 
 12. april 2002 Regeringens nye strategi for bæredygtig udvikling var stort set klar i to måneder, før den blev offentliggjort 

 Information Ledende artikel: Grøn er hadets farve 
 13. april 2002 
 Jyllands-Posten Miljø: EU: Boykot farlige kemikalier 
 1. maj 2002 Kræv garanti for, at malingen ikke er giftig, og at TV'et ikke er behandlet med farlige kemikalier eller boykot forretningen. 
  EU har så store problemer med at hamle op med den magtfulde kemikalieindustri, at man nu appellerer om forbrugernes  

 Jyllands-Posten Miljøpolitik: Mere skal være tilladt i naturen 
 28. maj 2002 Den tid, da statslige embedsmænd og nidkære dyreværnsfolk vogtede over vores fælles natur, er forbi. Med et nyt oplæg 
  fra Skov- og Naturstyrelsen bliver magten over naturen givet tilbage til borgerne. Meget mere skal være tilladt. 

 Information Forberedelse til fiasko for topmøde om bæredygtighed 
 30. maj 2002 Topmødet i Sydafrika om bæredygtighed bliver stort, men skuffelsen bliver endnu større, frygter mødets generalsekretær 

 Politiken Miljøbesparelser dobbelt så store 
 30. maj 2002 
 Information Ledende artikel: Pænhedens pinsler 
 19. juli 2002 
 Politiken Protest mod EU's miljø-politik 
 21. juli 2002 



 Jyllands-Posten Miljøbistand går til topmøde 
 3. september 2002 
 Information Johannesburg 2002: Fogh: Rent vand i stedet for støtte til bureaukrater 
 4. september 2002 Den danske bistand skal fokuseres på enkle mål og projekter som for eksempel rent vand og afløb, siger statsministeren.  
 Kritiker kalder det ti års tilbageskridt 

 Politiken Verdenstopmøde: Analyse: Klodens sidste møde 
 5. september 2002 Det lod sig ikke gøre. De store statsmænd kunne ikke blive enige om at løse problemerne med fattigdom og et truet miljø  
 ved verdensmødet i Johannesburg. I stedet skrev de nekrologen over store topmøder og overlod det til regionale  
 samarbejder og private virksomheder at redde verden. 

 Information Johannesburg 2002: USA løber fra aftale 
 5. september 2002 USA's sidste ord på topmødet i Sydafrika: Vi mener ikke, at aftalen er bindende 

 Jyllands-Posten Miljøpolitik: Fiasko for grønt affald 
 20. september 2002 De storstilede forsøg med at sortere affald er slået fejl. Det er dyrt, og danskerne kan eller vil ikke skille kartoffelskræller  
 fra det øvrige affald. Hundreder af millioner kroner er spildt. 

 Jyllands-Posten Til kamp mod farligt affald 
 21. september 2002 
 Politiken Iltsvind bider sig fast 
 28. september 2002 



Modersmålsundervisning 
 Information Må man tale urdu til sit barn? 
 22. januar 2000 Hverdagens integrationseksperter kritiserer politikere og pressen skarpt. Debatten om udlændinge er indholdsløs, uden  
 konsekvens og skaber kun flere bekymringer. 

 Aktuelt S vil stoppe sprogtimer til børn af nydanskere 
 12. september 2000 DANSK. Det skal slut med modersmålundervisning til børn af nydanske forældre, der er vokset op i Danmark, foreslår  
 Socialdemokratiet. 

 Information Ministerudspil fremhæver modersmål 
 13. september 2000 Ny bekendtgørelse om modersmåls-undervisning er i direkte strid med S-forslag om stop for sprogtimer til børn af  

 Aktuelt Lærere: Arabisk i skolen 
 17. november 2000 Tyrkisk og arabisk skal tilbydes som andet fremmedsprog i folkeskolen på linje med tysk og fransk. Det foreslår Jørgen  
 Stampe, der er medlem af Folkeskolerådet. Venstre støtter forslaget. 

 Information Mindre undervisning til tosprogede 
 27. februar 2001 Et forslag fra Undervisningsministeriet fratager en del af de tosprogede børn retten til modersmålsundervisning i  

 Politiken Politikere vil slås for elever med to sprog 
 3. december 2001 Regeringens plan om at afskaffe modersmålsundervisningen til tosprogede børn møder modstand i landets største  
 kommuner. Flere vil prøve på at opretholde undervisningen, selv om tilskuddet falder bort. 

 Information Top-SF'er: Modersmåls-undervisningen skal udfases 
 8. januar 2002 Venstrefløjen må tage et opgør med sin udlændingepolitik, hvis den skal have en chance for at vinde næste valg, siger  
 Ole Sohn 

 Jyllands-Posten Udlændingepolitik: Ambasadør advarer: Regeringens politik giver bagslag 
 25. januar 2002 Hvis modersmålsundervingen fjernes fra folkeskolerne, skubbes børnene i armene på islamiske koranskoler. Det får  
 konsekvenser for sikkerheden i det danske samfund, siger Tyrkiets ambassadør. 

 Jyllands-Posten Historisk forligsbrud i skolelov 
 10. marts 2002 
 Politiken Skolerne: Giv os ro 
 15. april 2002 Regeringens skoleudspil kommer på baggrund af mange års dårlige læseresultater med børnene. Men vi er i gang, siger  
 skolerne. Giv det nu tid til at virke. 

 Politiken Tyrkiet tilbyder sproglærere 
 30. maj 2002 Den tyrkiske regering tilbyder at sende sproglærere til Danmark for at styrke modersmålsundervisningen.  
 Integrationsminister Bertel Haarder (V) siger, det er op til kommunerne, om de tager mod tilbuddet. 

 Jyllands-Posten Integration: Nej til timer i modersmål 
 21. juli 2002 Et overvældende flertal af landets kommuner dropper modersmålsundervisningen, viser et rundspørge fra PLS Rambøll  
 og Jyllands-Posten. Forskere advarer mod flere tabere blandt indvandrerbørnene. 

 Politiken Timer i modersmål fjernes 
 9. september 2002 
 Information Forskerkritik af modersmålspolitik 
 13. september 2002 Danmark skaber ny underklasse ved at droppe modersmåls-undervisningen, siger verdens førende forskere på området 



Religionsfrihed 
 Politiken Ramadanen forbi 
 19. januar 1999 
 Politiken Danmark krænker religiøse mindretal 
 1. marts 1999 
 Politiken FDB gemmer muslimer 
 6. august 1999 
 Politiken Nej til tørklæder ulovligt 
 7. august 1999 
 Information Ledende artikel: Den slørede Ebbe 
 7. august 1999 
 Politiken FDB bøjer sig for pres 
 8. august 1999 
 Politiken DSB klar til religiøs uniform 
 9. august 1999 
 Politiken Tørklæder splitter butikker 
 11. august 1999 Dansk Handel & Service bakker op om forbud mod tørklæder. Det sker, selvom arbejdsministeren på ny fastslår, at loven  
 ikke kan misforstås. FDB er parat til at tillade piger med tørklæde. Dansk Supermarked vil ikke ændre politik. 

 Jyllands-Posten Halal-kød i skolerne 
 22. august 1999 
 Jyllands-Posten Indvandringen vil forandre Danmark 
 29. august 1999 
 Politiken Sus i tørklæderne: Idrætsdag for kvinder 
 20. september 1999 
 Information Mere end falafel og Ayatollah 
 14. januar 2000 Debat i Folketinget om muslimers indvirkning på dansk kultur endte i en bred diskussion om islam og frygten for det  

 Information Sygehuse krænker religiøse rettigheder 
 6. marts 2000 Patienters religiøse rettigheder krænkes, fordi der mangler bederum på sygehusene. Kristne andagtsrum er ikke nok i et  
 multireligiøst samfund. 

 Information Interview: Naser Khader  
 13. marts 2000 Der bør oprettes en dansk uddannelse af af imamer, mener den radikale Naser Khader. De islamiske bønneledere har alt  
 for ringe indsigt i dansk kultur 

 Aktuelt Undervisningsministeren: Nydanske børn skal deltage i alle fag 
 19. april 2000 Folkeskolens elever skal deltage i alle fag, selv om de føler, at det strider mod deres tro. Ellers bliver de tvunget til at  
 forlade skolen. 

 Aktuelt Diskrimination: Supermarkeder på kant med loven 
 11. august 2000 Trods en dom i Østre Landsret vil detailhandelen fortsat forbyde de ansatte at bære hovedtørklæde. Men argumenterne  
 bag holdningen holder ikke vand, vurderer juridiske eksperter. 

 Politiken Butikker afviser dom om tørklæde 
 11. august 2000 Trods en klar dom fra Østre Landsret afviser butikker fortsat at ansætte kvinder med tørklæder. Ekspert forudser  
 straffesager mod detailhandlen for diskrimination. 

 Politiken Politiken mener 
 11. august 2000 
 Information Ledende artikel: Uklædelig fremtoning 
 12. august 2000 
 Politiken Magasin tillader tørklæder 
 24. august 2000 
 Aktuelt Tørklæde: FDB meldt til politiet 
 20. oktober 2000 I går blev FDB meldt til politiet for etnisk diskrimination i virksomhedens stillingsannoncer på nettet. FDB afviser sagen. 
 Jyllands-Posten Nyrup: Nej til bøn på jobbet 
 28. november 2000 Statsminister Poul Nyrup Rasmussen trækker en grænse over for den muslimske kultur: Der er værdier i Danmark, der ikke  
 er til debat, siger han før et krisemøde i S-toppen i dag. Muslimsk bøn på arbejdspladsen er ikke acceptabelt, siger han. 

 Information Nyrup: Jeg sagde det, men... 
 29. november 2000 
 Jyllands-Posten Socialdemokratiets krise 
 29. november 2000 Massiv kritik af statsministerens udmelding om muslimers bøn på jobbet, mens S-toppen strides om den rigtige kurs i  
 udlændingepolitikken. S-borgmester: "Løbet er kørt." 

 Politiken FDB vil tillade tørklæder ved kassen 
 21. december 2000 Nu er muslimske piger med tørklæder velkomne bag kasseapparaterne i FDB. Dansk Supermarked kalder det en ny  
 situation og overvejer at ændre holdning. 

 Politiken Islam med dansk præg 



 11. marts 2001 Muslimske organisationer vil oprette en islamisk religiøs uddannelse. Formålet er at skabe en dansk udgave af islam og  
 forbedre integrationen. 

 Jyllands-Posten Integration: Tørklæder på danske sygehuse 
 19. april 2001 Stadig flere hospitaler indfører muslimske tørklæder som en del af uniformen. Det sker bl.a. for at tiltrække muslimske  
 sygeplejersker, læger og andet sundhedspersonale, fordi der bliver mangel på disse faggrupper. 

 Politiken Muslimsk gravplads i Brøndby 
 3. maj 2001 Danske muslimers årelange ønske om en gravplads ser nu ud til at gå i opfyldelse. Kirkeministeren har fundet en mark i  
 Brøndby. 

 Politiken Muslimsk gravplads til salg uden om ejer 
 5. maj 2001 Brøndby Kommune, ejer ikke grunden, som kirkeministeren tilbyder muslimerne 

 Jyllands-Posten Indvandring: Muslimer: Krav til skolen 
 14. august 2001 Svømning, lejrture, biologitimer, madvaner - folkeskolen er fortrinsvis rettet mod danske elever. Men der må tages større  
 hensyn til muslimske elever, siger flere muslimske organisationer. Undervisningsministeriet opfordrer til, at muslimske  
 elever bruger heldragt ved svømning i skolen. 

 Jyllands-Posten Fri på muslimske helligdage 
 19. september 2001 
 Jyllands-Posten Muhammeds jul: Jule-integration 
 18. december 2001 
 Politiken Staten trækker støtte til muslimsk gravplads 
 31. december 2001 Brøndbys borgmester, Kjeld Rasmussen (S), anklager kirkeminister Tove Fergo (V) for løftebrud. Muslimer vil forsøge at  
 forklare kirkeministeren, at de bør have støtte til at få en gravplads på dansk jord. 

 Politiken Imam splitter muslimer 
 6. april 2002 I København opfordrede den fremtrædende imam Ahmed Abu Laban i går ved fredagsbønnen muslimer i Danmark til om  
 nødvendigt at gå i døden for Palæstinas sag. 

 Information Omstridt imam presset 
 1. juni 2002 
 Jyllands-Posten Forsvaret: Muslimer i trøjen 
 7. juli 2002 Forsvaret skal blive bedre til at tackle problemer med indvandrere i geledderne. Som noget af det første planlægger  
 Forsvarskommandoen at designe specielle hovedbeklædninger. 



Racistiske grupper 
 Aktuelt Danmark tager for let på racisme 
 3. februar 1999 Danske myndigheder gør ikke nok for at sikre ligestilling af indvandrere, og domstolene burde slå langt hårdere ned på  
 racistiske udtalelser, lyder en kritisk rapport fra Europarådet. 

 Politiken Kostbart politiopbud: Washington for farlig for nynazister 
 9. august 1999 
 Jyllands-Posten Svensk-dansk nazi-netværk 
 24. oktober 1999 
 Information Kritik af svensk politi for passivitet 
 30. oktober 1999 Voksende krav i Sverige om, at politiet opprioriterer kampen mod den nazistiske vold. 

 Information Nazi-propaganda opfordrer til mord i Sverige 
 9. november 1999 En nynazistisk avis kan have inspireret til politimordene i Sverige i maj, og sikkerhedspolitiet har tilsyneladende  
 undervurderet betydningen af den nazistiske propaganda. 

 Aktuelt Trussel mod demokratiet 
 1. december 1999 Fire svenske dagblade går til kamp mod den organiserede vold i Sverige 

 Aktuelt Nynazisme: Tyske politikere vil forbyde ekstreme 
 15. august 2000 Ny undersøgelse viser, at mere end hver ottende tysker har højreradikale synspunkter 

 Politiken Skræmt Dracula søger nyt slot 
 31. oktober 2000 
 Jyllands-Posten Berlin: March mod nazisme 
 10. november 2000 
 Aktuelt Vold: Hård kurs mod ny-nazister 
 30. januar 2001 Norsk politi skærpede i går sigtelserne mod fem unge nynazister for drabet på en 15-årig mørklødet dreng fredag nat. 

 Politiken Norge drøfter nazi-forbud 
 30. januar 2001 Norge er i chok efter det formentlig racistisk motiverede mord på en 15-årig farvet dreng. Den norske regering overvejer  
 nu et forud mod nazistiske organisationer. 

 Information Norge: Skarp kritik af nynazist-løsladelse 
 31. januar 2001 Raseri og undren i det norske samfund over løsladelsen i går af tre af de fem nynazister, der er sigtet for knivdrab på ung 
  norsk-ghaneser. 

 Information Ledende artikel: Overvåget frihed 
 1. februar 2001 
 Information Oslo på gaden mod nynazister og racisme 
 2. februar 2001 Henved 30.000 deltog i fakkeltog mod nazisme og racisme i den norske hovedstad i aftes. 

 Politiken 40.000 i fakkeltog mod racisme: Lyshav i Oslos gader 
 2. februar 2001 
 Information Tyskland fører hackerkrig mod USA 
 17. april 2001 Den tyske indenrigsminister erklærer krig mod nynazistiske hjemmesider i USA. 

 Information Forbud mod 1. Maj i Berlin 
 25. april 2001 I år har bystyret i den tyske hovedstad forbudt både autonome og nynazister at demonstrere. 

 Information Danmark overhaler Østrig i racisme 
 20. oktober 2001 Efter 11. september har der været flere overgreb på muslimer i Danmark end i østrigske 'Jörg Haider-land', afslører EU- 

 Politiken Firma afkræves socialt ansvar 
 17. februar 2002 
 Information Ledende artikel: Den semitiske smerte 
 9. april 2002 
 Politiken Musik og politik: Dødstrusler mod musikere 
 14. april 2002 Dansktopsangerne Keld og Hilda Heick og Richard Ragnvald samt entertaineren Niels Hausgaard har modtaget  
 dødstrusler, fået lavet hærværk og er blevet sortlistet. 
 Information 11. sept. satte fut i racismen 
 24. maj 2002 Terrorangrebet den 11. september har forstærket racisme og angreb på muslimer, siger ny rapport. Danmark er blandt de  
 værste 

 Jyllands-Posten Eu-formandskab: Regeringen vil skaffe Danmark et bedre ry 
 29. juni 2002 Regeringen går i front i EUs kamp mod racisme for at skaffe Danmark et bedre ry i udlandet. Dansk Folkeparti tager skarpt 
  afstand fra strategien. 



Rygning 
 Aktuelt Gå hjem og drik videre 
 12. februar 1999 Amterne svigter borgere med alkoholproblemer. Derfor står masser på venteliste. 

 Politiken Rygere slides hurtigere 
 31. maj 1999 
 Politiken Stort behov for hjælp 
 5. oktober 1999 
 Politiken Sportsskader skal kortlægges 
 31. juli 2002 



Sociale ydelser 
 Aktuelt Det er på tide Poul 
 2. januar 1999 Det er godt, men ikke et øjeblik for tidligt, at statsministeren sætter de socialt udstødte på dagsordenen, mener to  
 forskere. De efterlyser begge konkrete udspil til, hvordan regeringen vil bekæmpe udstødning og den sociale arv. 

 Information Ungdomsoprøret får et 13-tal 
 18. marts 1999 
 Information SF foreslår lavere SU-rente 
 10. april 1999 
 Aktuelt Gør børnehaverne gratis 
 20. april 1999 Det skal være gratis at få passet sit barn i børnehave eller vuggestue. Til gengæld skal børnechecken afskaffes. Både  
 den århusianske borgmester Flemming Knudsen og pædagogerne foreslår nu helt at skrotte den omstridte børnecheck. 

 Information Minister afviser at sænke SU-rente 
 27. april 1999 Margrethe Vestager vil ikke nedsætte SU-renten - Venstre og SF spår flertal for nedsættelse uden om regeringen. 

 Jyllands-Posten Jagt på sociale bedragere 
 20. juli 1999 
 Jyllands-Posten Million-gevinst ved jagt på socialt snyd 
 21. august 1999 
 Aktuelt Drop børnechecken til de rige 
 6. september 1999 Formændene for fem politiske ungdomsorganisationer er enige om, at samfundets ydelser i højere grad skal rettes mod  
 de mennesker, der har behov for dem. 

 Politiken Dyneløfteri går for vidt 
 28. september 1999 Socialministeren giver kommuner ret til at søge oplysninger om socialt bedrageri-mistænkte hos daginstitutioner, andre  
 offentlige instanser og private. Det er politiarbejde, mener professor, der kalder det en krænkelse af retssikkerheden. 

 Politiken Social-snydere fri for straf 
 29. september 1999 Flere kommuner politianmelder ikke borgere, der bedrager sig til ekstra ydelser som enlige forsørgere. 

 Politiken Ingen regning for fusk 
 30. september 1999 Borgere der har svindlet sig til sociale ydelser ved at spille enlige får ofte lov at beholde pengene. Det er for besværligt  
 at få pengene tilbage. 

 Information Unge vil begrænse folkepension 
 23. oktober 1999 De politiske ungdomsorganisationer i både SF, Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre siger fra. 

 Politiken Straf for at tie om snyd 
 26. oktober 1999 Regeringen vil give kommunerne mere vidtrækkende beføjelser end politiet i kampen mod socialt bedrageri. Et nyt  
 lovforslag forpligter private borgere til at fortælle om bekendte, som kommunerne mistænker for snyd. 

 Politiken Staten vil have os beluret 
 12. december 1999 I kampen mod socialt bedrageri opfordrer Indenrigsministeriet kommuner til at 'observere' privatadresser på  
 'ydertidspunkter' af døgnet. Kommunernes formand tager afstand fra metoderne. 

 Politiken Minister vil standse beluring 
 13. december 1999 
 Aktuelt Velfærd: Ældre og syge skal behandles bedre 
 29. maj 2000 Tre ud af fire danskere vil have politikerne til at bruge flere penge på syge, gamle og børn. Samtidig mener mange  
 danskere, at der kan spares på kulturen og u-landsbistanden. 

 Aktuelt Gæld: Pantefogeder vil have fat i børnechecken 
 30. maj 2000 Forældre bør ikke få udbetalt en eneste krone i børnecheck, hvis de mangler at betale deres regning for børnepasning.  
 Det foreslår formanden for landets pantefogeder, Bruno Hørup, for at hive nogle af de 12 milliarder kroner hjem, som vi  
 skylder kommunerne. 

 Aktuelt Fup: Klapjagt på sociale snydere en kæmpesucces 
 20. juni 2000 Kommunerne har stor succes med at snuppe danskere, der snyder med falske adresser. Roskilde Kommune har opdaget  
 næsten tre millioner kroner på et år. Socialministeren er tilfreds med indsatsen. 

 Jyllands-Posten Uddannelse: SU-svindel for mia. 
 28. juni 2000 
 Jyllands-Posten Jagt på bedrageri hos pensionister 
 23. oktober 2000 
 Information Konservative i skattepine 
 27. december 2000 De Konservative arbejder med  kontroversielt  skatteoplæg, men erkender, at overførslerne til mellemindkomsterne er  
 svære at røre 

 Politiken Studerende skal sikres computer over SU 
 28. januar 2001 Bred politisk opbakning til forslag om, at SU-systemet skal tilbyde studerende billige lån til computer.  
 Undervisningsministeren er afventende. 

 Aktuelt Paradoks: Studerende i økonomisk klemme 



 5. februar 2001 Folketingsflertal vil have lavet SU-reglerne om, fordi mange studerende risikerer at blive straffet økonomisk, hvis de tager 
  et arbejde umiddelbart efter dimissionen. 

 Aktuelt Succes: Klapjagt på de sociale bedragere 
 16. marts 2001 Sociale bedragere kan ikke længere vide sig sikre. Kommunerne afslører snyderi med boligsikring og børnetilskud i  

 Jyllands-Posten Husleje: Ældre lejere ofre for regeltyranni 
 25. maj 2001 To huslejeregler betyder, at nogle ældre betaler over dobbelt så meget i husleje end andre, selv om boligen og servicen  
 er den samme. Krav om lovændring nu. 

 Politiken Aktion mod fup-ægteskaber 
 24. juni 2001 
 Politiken Højt spil om skattelettelser 
 21. august 2001 Økonomer afviser skatteudspil fra LO, der også vil give lettelser til højtlønnede. Regeringen er splittet: De radikale  
 støtter LOs forslag, Socialdemokratiet er imod. 

 Jyllands-Posten Studiestart: Studerende under pres 
 3. september 2001 De studerende har problemer med at færdiggøre uddannelsen på normeret tid. Det skyldes studiernes mere  
 sammenpressede opbygning, efter at studietiderne er skåret ned, mener universitetsfolk. 

 Jyllands-Posten Valg 2001: V halverer dagpenge til unge 
 19. november 2001 
 Jyllands-Posten Læge: Misbrug af velfærdssystem 
 2. december 2001 
 Information Hver anden enlig mor er uden uddannelse 
 8. marts 2002 SU-rådet foreslår at fordoble SU'en for enlige mødre og fædre, så de kan få tid og råd til at tage en uddannelse.  
 Undervisningsministeren vil se på forslaget 

 Jyllands-Posten Rockeres luksusliv i søgelyset 
 16. april 2002 
 Jyllands-Posten Kontanthjælp: Plan om loft over bistand 
 15. august 2002 Omkring 30.000 kontanthjælpsmodtagere vil få skåret kraftigt ned i deres økonomiske bistand, hvis regeringen  
 gennemfører en plan om at sætte et maksimum for, hvor stor den samlede offentlige ydelse må være. 

 Politiken Unge ledige skal på SU-sats 
 13. september 2002 



Stemmeret til indvandrere 
 Information Partier vil ikke vide af nydanskerne 
 5. april 2000 Kun syv ud af 600 kandidater til Folketinget er nydanskere. Samtidig blomstrer indvandrer-organisationerne 

 Politiken Handel med politiske stemmer 
 14. april 2000 Den radikale folketingskandidat Naser Khader er af indvandrermiljøer blevet tilbudt 2.000 stemmer for at kæmpe imod en  
 bestemt sag. Politikere er uenige om omfanget af stemmehandlen. 

 Aktuelt Undersøgelse: Ghettoer fremmer integration 
 19. juni 2000 Ghettoerne øger nydanskernes lyst til at bruge deres demokratiske ret til at få medindflydelse på samfundsudviklingen,  
 viser ny undersøgelse. 

 Information Etniske minoriteter: SF svigtede minoriteter 
 7. november 2000 Formanden for de etniske minoriteter skuffet over finansloven 

 Jyllands-Posten Integration: Radikale strides om muslimer 
 22. maj 2001 Lone Dybkjær får opbakning fra flere topradikale i sin kritik af Det Radikale Venstres bløde udlændingepolitik. Men  
 partiets leder, Marianne Jelved, er uforstående. 

 Information Ledende artikel: Eksotiske kandidater 
 31. maj 2001 
 Information Kommentar: Aktion Mediestorm 
 7. juni 2001 Nu kan der tages hul på en sund debat om partiernes rummelighed, så flere med minoritetsbaggrund tør bryde isen. 

 Politiken Fundamentalister hverver unge 
 9. september 2001 Det strengt islamiske parti Hizb-ut-tahrir får flere og flere tilhængere i Danmark. Budskabet er nej til integration og  
 vestlige værdier. Bevægelsen har fået en række unge ud af kriminalitet på Nørrebro. 

 Jyllands-Posten Valg 2001: Indvandrere kan afgøre valget 
 6. november 2001 Flere end 100.000 indvandrere og efter-kommere står til at afgøre Folketingsvalget. I indvandrermiljøet foregår netop nu  
 en massiv mobilisering for at få valgt muslimske kandidater. Samtidig appellerer de borgerlige partier for første gang  
 direkte til indvandrergrupperne. 

 Information 'Socialdemokratiet holder i Slagelse' 
 7. marts 2002 Venstrefløjen kan ikke skabe en front mod VK-regeringen på udlændingeområdet, før Socialdemokratiet ankommer til  
 virkeligheden, siger Kamal Qureshi, SF 

 Information Ledende artikel: Nej til sharia-love 
 26. september 2002 



Straf 
 Politiken Samfundstjeneste for spritkørsel 
 2. februar 1999 
 Politiken Succes med narkoforsøg 
 12. februar 1999 
 Politiken Selskabssælgere slipper for straf 
 10. marts 1999 
 Aktuelt Fanger skal ud i friheden 
 23. marts 1999 Langt flere fanger bør slippes ud i friheden under tilsyn af Kriminalforsorgen. Det foreslår professor Britta Kyvsgaard på  
 baggrund af den første store undersøgelse om prøveløsladelser og betingede domme. 

 Jyllands-Posten Samtale i stedet for straf 
 18. maj 1999 
 Politiken Voldspakken bliver afvist 
 21. maj 1999 
 Politiken Voldspakken bruges ikke 
 25. juni 1999 
 Jyllands-Posten Hårdere straf i kampen mod børnepornografi 
 13. september 1999 
 Politiken Vold straffes hårdt 
 26. september 1999 Danmark straffer vold strengere end langt de fleste europæiske lande. Justitsministeren er godt tilfreds. 

 Information Ledende artikel: Nødtørft i stuen 
 9. oktober 1999 
 Aktuelt Pia K. lige så langt ude som Glistrup 
 13. oktober 1999 Fremskridtspartiet fik dødsstødet i går, da Kirsten Jacobsen og hendes tre gruppefæller forlod partiet. På vej ud  
 afleverede frontfiguren en svada mod sine tidligere allierede. 

 Jyllands-Posten Straf: Fængselschefer: Vi straffer for hårdt 
 13. marts 2000 Flere af landets fængselsinspektører mener, at vi straffer alt for hårdt. De foreslår mildere straffe til bl.a. narkohandlere  
 og voldsmænd. 

 Aktuelt Kæmpebøder for brug af illegal arbejdskraft 
 30. marts 2000 10.000 kroner i bøde, en fordobling af fængselsstraffen og konfiskation af overskud er regeringens straf til de  
 arbejdsgivere, som bruger illegal arbejdskraft 

 Aktuelt Retsfølelse: Dommere: Vi skal ændre holdning 
 24. juni 2000 'Vi står med et problem, hvis ikke domstolene afspejler borgernes retsfølelse,' siger formanden for dommerforeningen og  
 efterlyser en holdningsændring blandt dommerne. 

 Aktuelt Forslag: Incestforbrydere skal tilbydes behandling i stedet for straf 
 11. juli 2000 Tilbud om behandling skal motivere flere incestforbrydere til at tilstå. Lektor i strafferet foreslår, at politiet arbejder  
 sammen med psykologer og socialarbejdere for på den måde at få tilståelser frem. 

 Politiken Angreb på sort bolighandel 
 15. juli 2000 Andelshavere, der kræver penge under bordet for deres lejlighed, kan ikke straffes. Det vil Andelsbolighavernes LO  
 have ændret. Boligministeren tøver. 

 Jyllands-Posten Udlændinge straffes forskelligt 
 9. september 2000 
 Aktuelt Egnethed: Domstole svigter brug af samfundstjeneste 
 20. september 2000 Domstolene bruger ikke samfundstjeneste nær så meget, som de kunne, konkluderer Justitsministeriet i en ny  

 Aktuelt Stramning: Volden bliver straffet hårdere 
 10. oktober 2000 Vold straffes hårdere end tidligere, viser en ny undersøgelse. Selv om samfundstjeneste bruges meget mere over for  
 voldsforbrydere, er det ikke udtryk for en mildere kurs mod volden. 

 Information Ledende artikel: Afsporet 
 20. oktober 2000 
 Jyllands-Posten Kriminelle børn: S-udspil: Domstol for børn 
 20. oktober 2000 Overraskende udspil fra Socialdemokratiet om en ungdomsdomstol, der kan frihedsberøve kriminelle børn under 15 år.  
 De unge skal ikke i fængsel, men på lukkede institutioner, understreger formanden for Folketingets retsudvalg, Lissa  
 Mathiasen (S). Et flertal i Folketinget bakker tanken op. 

 Information Voldtægtsdebat på afveje 
 21. oktober 2000 Ingen ved, om voldtægt bliver straffet mildere i dag end tidligere 

 Politiken V: Uromagere ud af skolen 
 24. oktober 2000 Antallet af indvandrerbørn vokser voldsomt i de kommende år. Ny undersøgelse venter mere vold og kriminalitet. Venstre  
 lægger op til hård kurs over for problembørn, som skal smides ud af folkeskolen. 

 Aktuelt Strenge dommere kommer fra Justitsministeriet 
 28. oktober 2000 



 Politiken Ungdomskriminalitet: Politiet: Unge i chokterapi 
 29. oktober 2000 Politimestre vil sende unge førstegangsforbrydere i fængsel. Det skal skræmme dem til at opgive en kriminel løbebane. 

 Information Hårdere domme giver større kriminalitet 
 30. oktober 2000 Venstres formand kræver hårdere og hurtigere straffe til unge kriminelle. Eksperter fremhæver, at netop det skaber større  
 kriminalitet. 

 Jyllands-Posten Retsvæsen: Prøveløsladelser udløser længere fængselsstraffe 
 1. november 2000 Selv om kriminelle ikke kan være sikre på at opnå prøveløsladelse, skærper domstolene straffene for at neutralisere  
 fængsels-rabatterne. 

 Politiken Krav om straf til skattesnydere 
 8. november 2000 Efter selskabstømmersager, hvor pæne forretningsfolk er gået fri, taler bagmandspolitiet og professor i strafferet for at  
 skærpe straffeloven. 

 Jyllands-Posten Dom over politikere 
 18. november 2000 
 Aktuelt Kassetænkning: Kommuner svigter unge kriminelle 
 18. november 2000 Unge kriminelle svigtes, når kommunerne ikke skrider ind med sociale tiltag, det mener både politianklagere og  
 forsvarsadvokater. Det har karakter af kassetænkning, at kommunerne overlader problemerne til retssystemet. 

 Politiken EU: Øget straf for sex-overgreb 
 15. januar 2001 EU-landene skal indføre fælles straffe for børneporno, børneprostitution og menneskehandel, mener EU-kommissionen.  
 Det vil i givet fald betyde kraftige skærpelser af den danske straffelov. Professor kalder forslaget katastrofalt. 

 Politiken Voldtægtssager skal tjekkes 
 16. januar 2001 Rigsadvokaten vil nu overvåge, om byretterne lader de mest voldelige voldtægtsforbrydere slippe for let. Joan-Søstrene,  
 der rådgiver voldtægtsofre, kræver at myndighederne også slår hårdere ned på voldtægt i parforholdet. 

 Aktuelt Straf: Krav om skærpet straf til dødsbilister 
 22. januar 2001 Folk, der kører vildt i trafikken og dræber andre, skal straffes langt hårdere, lyder kravet fra politikerne. 

 Politiken Pædofilidømte i evigt register 
 1. februar 2001 Pædofile, som er dømt for grove overgreb på børn, skal altid have dommen stående på deres straffeattest. Arbejdspladser 
  og sportsklubber kan bede om en attest fra alle, der vil have med børn at gøre. 

 Politiken Hver tredje dom i Østre Landsret for streng 
 12. marts 2001 Højesteret griber langt oftere ind og nedsætter straffen i sager, der er anket fra Østre Landsret, end i sager fra Vestre  
 Landsret. Advokatrådet: Stærkt kritisabelt. 

 Aktuelt Harmonisering: Frank Jensen: Fælles EU-straf 
 16. marts 2001 EU skal have fælles standarder for politiefterforskning, mener Frank Jensen, der også er parat til at harmonisere  
 straframmerne. 

 Politiken De hårde unge skal forkæles 
 18. marts 2001 Mens politikere på Christiansborg kræver straf og hårdere pædagogik overfor unge kriminelle, er kommunerne gået i den  
 stik modsatte retning, viser Politikens rundspørge. Unge forkæles og kriminaliteten falder. 

 Politiken Hjælp til illegale flygtninge 
 15. maj 2001 Flere end 5.000 danskere har på hver sin måde bidraget til at skjule udviste asylsøgere forskellige steder i Danmark.  
 Politikerne har forskellige holdninger til den civile ulydighed. 

 Information Kvinders privatliv i retten 
 1. juni 2001 I dag vedtager Folketinget en børnelov, der indskrænker kvinders privatliv 
 Information Ledende artikel: Tilbageslag 
 1. juni 2001 
 Information Børnelov i strid med kvindekonvention 
 2. juni 2001 Børneloven er på kant med FN's Kvindekonvention og Den europæiske Menneskerettighedskonvention, mener jurister 

 Politiken Danmark straffer voldtægt mildt 
 15. juli 2001 En grov fuldbyrdet voldtægt med kniv på halsen giver mindre end den halve straf i Danmark i forhold til de lande vi  
 normalt sammenligner os med. Justitsminister Frank Jensen (S) truer med lovindgreb, hvis ikke domstolene skærper  

 Politiken Sexforbrydelser: Kort straf bremser behandling 
 20. juli 2001 Sexforbrydere står i kø til frivillig behandling. Men de korte danske fængselsstraffe gør det sværere at behandle  
 voldtægtsforbrydere effektivt, inden de kommer på fri fod, advarer eksperter. 

 Politiken Voldtægtsstraffe skærpes 
 15. august 2001 Justitsminister Frank Jensen (S) vil lovgive sig til markant strengere straffe i voldtægtssager. Professor forstår godt  
 udspillet. I går blev fire unge mænd idømt fængselsstraffe for fuldbyrdet voldtægt mod en 13-årig pige. 

 Information Ledende artikel: Borgerlig minimalisme 
 16. august 2001 
 Information Ledende artikel: Strafstrafferestraffest 
 17. august 2001 
 Politiken Regeringens terrorpakke klar 
 30. oktober 2001 Juristerne frygter for retssikkerheden i regeringens terrorpakke, der ligger klar i udkast og ventes offentliggjort i løbet af  
 denne uge. 



 Information Ledende artikel: Frihed til enhver tid 
 31. oktober 2001 
 Information V utryg ved anti-terrorlov 
 3. november 2001 Justitsministerens lovpakke rummer elementer, der krænker retssikkerheden, mener Venstre 

 Politiken Trafikliv: Borger-plan mod trafikulykker vil straffe bilister 
 5. november 2001 
 Politiken Lettere at udlevere danskere 
 10. november 2001 Den danske regering har sagt ja til at udlevere danske statsborgere for forbrydelser begået i Europa, og som kan give  
 over et års fængsel. 

 Politiken Racisme kan føre til udlevering 
 16. november 2001 
 Politiken Skærpede straffe vil koste dyrt 
 28. november 2001 
 Politiken Blidere kurs over for karteller 
 12. december 2001 
 Information Ledende artikel: Ytringer og handlinger 
 15. december 2001 
 Jyllands-Posten Kriminalitet: Danmark svigter ofre 
 23. december 2001 Ofre for forbrydelser lades i stikken af retssystemet. Danmark er håbløst bagud med beskyttelse af ofres rettigheder,  
 vurderer eksperter. 

 Jyllands-Posten Straf: Biltyve skal i fængsel 
 25. februar 2002 Justitsminister Lene Espersen (K) har sikret sig flertal i Folketinget for at straffe biltyve med mindst 14 dages fængsel,  
 også selv om det er første gang, de stjæler en bil. Unge under 18 år skal have samfundstjeneste. 

 Politiken Hårdere kurs mod aktivister 
 27. februar 2002 
 Information Ledende artikel: Lovligt racistisk 
 23. marts 2002 
 Information Masser af fejl i mentalerklæringer 
 3. april 2002 Fejl i op til hver femte mentalerklæring, der ligger til grund for domme over udviklingshæmmede 

 Jyllands-Posten Færre afsoner bag tremmer 
 9. august 2002 



Sundhedsvæsen 
 Jyllands-Posten Læger: Garanti til de syge 
 3. januar 1999 
 Aktuelt Storleverandør af førtidspensionister 
 18. januar 1999 Det er en myte, at nedslidningen af arbejdskraften hovedsageligt foregår i de private virksomheder, viser ny analyse. 

 Information Overlæge: Papirtyranni svækker sundheden 
 22. januar 1999 Professor ved Rigshospitalet gør oprør mod DJØF ernes bureaukratisering af hospitalerne. 

 Aktuelt Hospitaler i forfald 
 23. januar 1999 Professor Niels Høiby fra Rigshospitalet har skrevet en kontroversiel bog om det danske sundhedsvæsens nedtur. 

 Jyllands-Posten Nyrup i modvind for dyr medicin 
 18. april 1999 
 Jyllands-Posten Fejl bag medicinbeslutning 
 26. april 1999 
 Jyllands-Posten Statsministeren og den dyre sklerose-medicin 
 27. april 1999 Hen over hovedet på amterne og uden at tage de økonomiske ministre i ed indførte sundhedsminister Carsten Koch en  
 dyr sklerose-behandling - det skete efter aftale med statsminister Poul Nyrup Rasmussen. 

 Politiken Minister vil styre ny medicin 
 5. maj 1999 
 Politiken Treårs-plan for sygehuse 
 7. maj 1999 
 Aktuelt Sygehusene vil snart mangle penge 
 17. maj 1999 Væksten i den private sektor vil blive hæmmet og der kan blive mangel på arbejdskraft i sundhedssektoren, siger direktør 
  i Institut for Sundhedsvæsen. 

 Jyllands-Posten Sygehuse får 750 millioner 
 12. juni 1999 
 Jyllands-Posten Håb om højere levealder 
 24. juli 1999 
 Politiken Sundhedsindsats slår fejl 
 20. august 1999 Ufaglærtes helbred styrtdykker, mens de højtuddannede er sunde som aldrig før. Indsatsen for at forbedre danskernes  
 sundhed har ramt skævt og er for akademisk. Derfor er kampagnerne slået fejl, erkender Hjerteforeningen. 

 Information For megen fokus på ventelister går ud over behandling 
 31. august 1999 Målet om højst tre måneders ventetid til behandling på sygehusene er alt for stift. 

 Information Usaglige hensyn når sundhedskroner fordeles 
 6. september 1999 Dyre operationer og ny medicin har lagt beslag på sygehusenes økonomi for næste år. Taberne er de patientgrupper,  
 som sælger dårligt i medierne. 

 Information S-formand: Hofter før hjerter 
 11. september 1999 Hospitaler burde prioritere sygdomme som gigt og dårlige hofter frem for hjertesygdomme, som folk alligevel dør af, siger  
 Socialdemokratiets formand på Fyn. 

 Information S-borgmester vil lukke hver fjerde hospitalsseng 
 13. september 1999 Patienter skal hurtigere hjem efter operationer, siger amtsborgmester Bent Hansen, Viborg, og tror ny teknologi vil føre til 
  kortere indlæggelser. 

 Politiken Kræftundersøgelse syltes 
 28. december 1999 Amterne trodser flertallet i Folketinget, der kræver, at der indføres screening for brystkræft. Vi kan bruge pengene bedre,  
 lyder det fra amterne. Skuffende, udtaler Venstres sundhedspolitiske ordfører. 

 Politiken Eksplosion i sukkersyge 
 18. januar 2000 Antallet af danskere med aldersdiabetes stiger 40-50 pct. mere end beregnet, viser nye undersøgelser. Årsagen: usund  

 Information Pest, penge, politiker og piller: Aids-oplysning beskæres 
 9. februar 2000 Sundhedsminister Carsten Koch (S) vil spare på den forebyggende indsats, selv om antallet af hiv-smittede er større end  
 nogensinde 
 Information Sundheds-forsikringer eksploderer 
 14. februar 2000 På et år er antallet af private sundheds-forsikringer tredoblet. Ventelisterne på de offentlige sygehuse er vores held,  
 siger direktør 

 Aktuelt Ventetid for kræftpatienter trækker ud 
 1. marts 2000 Sygehusene har svært ved at overholde regeringens plan om behandlings- garantier til kræftpatienter. Garantien er nu  

 Aktuelt Kræftcentre skal opruste 
 2. marts 2000 Sundhedsministeren er klar med omfattende kræftplan. De nuværende kræftcentre skal udbygges og der skal uddannes  
 mere personale. 

 Politiken Et sundt væsen 
 1. april 2000 



 Information Ledende artikel: Hansen til tælling 
 22. juni 2000 
 Aktuelt Kulturskift: Run på patientforeninger 
 26. juni 2000 Danskerne fravælger politik og organiserer sig i patientforeninger som aldrig før. 

 Aktuelt Sundhed: De små sygehuse overlever 
 29. juli 2000 Vi skal behandles af mere erfarne læger, køre lidt længere for at blive behandlet, og ventelisterne bliver kortere. Aktuelt  
 gennemgår i dag samtlige amters planer om sygehusene i fremtiden. 

 Jyllands-Posten Finanslov: Nyt konservativt finanslovsudspil: Total behandlingsgaranti 
 6. august 2000 Behandlingsgarantien på hospitalerne skal udvides, så den gælder alle sygdomme. Også selv om det i dag ikke er  
 muligt at overholde garantien i kræftbehandlingen. 

 Aktuelt Amter advarer mod flere garantier 
 7. august 2000 
 Information Falske Garantier: Sygehuse ikke gearet til garantier 
 17. august 2000 Politisk krav om total behandlingsgaranti er urealistisk, siger kritikere 

 Aktuelt Sundheds-rapport er sjusk 
 26. oktober 2000 Det kom som et chok, da WHO dumpede vores sundhedsvæsen. Men en dansk sundhedsprofessor har gennemgået hele  
 rapporten, vredet de mange tal og fælder nu en knusende dom: WHO er dumpet. 

 Aktuelt Kræftlæger i fælles front mod politikere 
 2. november 2000 Der bliver i disse dage arbejdet intenst på at skaffe politisk flertal for, at kræftpatienter kan blive behandlet i Sverige for  
 statens regning. Både fagfolk og Kræftens Bekæmpelse advarer nu mod ordningen. 

 Aktuelt Centralisering: Ny kræftplan skal redde liv 
 25. november 2000 Den nuværende behandling for brystkræft er ikke god nok. Derfor skal behandlingen fremover samles på færre sygehuse. 

 Aktuelt Venstre i åben strid om sygehuse 
 15. december 2000 Venstre foreslår en større og uvildig kulegravning af landets sygehuse. Men amternes og sygehusejernes formand  
 Kresten Philipsen er rasende og kalder forslaget 'usagligt'. 

 Jyllands-Posten Behandlingsgaranti: Minister vil fjerne patienters garanti 
 23. december 2000 Patienters behandlingsgaranti skal erstattes af behandlingsmål, der er mindre juridisk bindende. Ingen kræftcentre kan  
 overholde behandlingsgarantien for strålebehandling. 

 Politiken Syge skal have flere rettigheder 
 2. januar 2001 Alle patienter skal have ret til at blive behandlet i udlandet, hvis amterne ikke lever op til løfterne om ventetid. Med  
 statsministerens opbakning går den nye sundhedsminister Arne Rolighed i gang med at forhandle det med amterne. 

 Information Nytårstale: Dyrt og uklart løfte til de syge 
 2. januar 2001 Poul Nyrup Rasmussen lover alle patienter ret til  dokumenteret  behandling. Men det er uklart, hvad det egentlig  
 betyder, siger læger fra bl.a. Etisk Råd 

 Jyllands-Posten Radikale undsiger Rolighed 
 5. januar 2001 
 Aktuelt Sundhed: Læger skal kigges i kortene 
 12. januar 2001 Befolkningen skal have bedre adgang til at tjekke lægernes kvaliteter, foreslår Amtsrådsforeningen og  
 Sundhedsministeriet i et fælles udspil til en reform af sygesikringen. 
 Politiken Få en læge på prøve 
 16. januar 2001 De praktiserende læger vil hellere tilbyde patienterne en fri prøve- konsultation fremfor en varedeklaration over lægens  
 kunnen hængende i venteværelset. 

 Politiken Boom i firmaers syge-forsikring 
 1. februar 2001 
 Politiken SiD-formand åben for privat sygeforsikring 
 2. februar 2001 SiD-formand vil sikre lønmodtagerne, så de kan springe over hospitalernes ventelister. LO erkender behov for debat.  
 Socialdemokratiet stritter imod. 

 Jyllands-Posten Nok for pengene?: Forslag: Betaling hos lægen 
 11. marts 2001 Det danske sundhedsvæsen ville få tiltrængte midler, hvis der blev indført brugerbetaling på hidtil fredede områder,  
 foreslår eksperter. 

 Jyllands-Posten Nok for pengene?: R: Flere privathospitaler 
 12. marts 2001 Til overraskelse for både de borgerlige og regeringspartneren Socialdemokratiet ønsker Det Radikale Venstre øget  
 konkurrence i sundhedssektoren. 

 Jyllands-Posten Nok for pengene: Sygehuse skal belønnes 
 13. marts 2001 Sygehusene mangler et incitament til at højne tempoet for at nedbringe ventelisterne. Bevillingerne til sygehusene  
 burde afhænge af, hvor mange patienter der behandles, mener sundhedseksperter. 

 Jyllands-Posten Sygehuse mangler ledelse 
 16. marts 2001 
 Jyllands-Posten Sundhedspolitik: Kritik af kræftbehandling 
 3. april 2001 Færre danske lungekræftpatienter overlever end patienter i Norge og Sverige. Nu mener Sundhedsstyrelsen at have  
 fundet en del af forklaringen: For dårlig efterbehandling. 



 Jyllands-Posten Sundhedspolitik: Sundere mad på sygehuse 
 29. maj 2001 Hver femte patient på sygehusene er underernæret. Følgesygdommene koster op mod to mia. kr. om året. Nu vil  
 regeringen have bedre og sundere mad på sygehusene. 

 Jyllands-Posten Sundhedspolitik: Masser af penge til sundhedsvæsenet 
 12. juni 2001 Regeringen vil tillade amternes udgifter at vokse mere end aftalt for at skaffe plads til store investeringer i  

 Jyllands-Posten Sygehusaftale: Amter mangler penge til sygehuse 
 25. juni 2001 Den kun ti dage gamle aftale mellem regeringen og amterne giver problemer, fordi flere amter ikke kan skaffe pengene. 

 Information Dødsårsagsregister: Død uden årsag på fjerde år 
 26. juli 2001 
 Jyllands-Posten Sygehusvæsen: Venstre: Nedlæg amterne 
 4. august 2001 Uro i Venstres bagland over et forslag fra partitoppen om at nedlægge amterne, fordi de ikke kan klare problemerne i  
 sygehusvæsenet. 

 Jyllands-Posten Sundhedspolitik: Sygehuse skal være renere 
 28. august 2001 100.000 danskere smittes hvert år med en infektion, mens de ligger på sygehuset. Flere hundrede patienter dør heraf.  
 Det koster i alt en mia. kroner. Sundhedsminister Arne Rolighed vil have det tal markant ned. 

 Politiken Folk med arbejde først i køen 
 10. september 2001 
 Jyllands-Posten Læger advarer mod V-plan 
 8. november 2001 
 Jyllands-Posten Sundhed: V: Læger bør belønnes for raske patienter 
 30. november 2001 Landets nye sundhedsminister frygter, at lægerne i dag honoreres for at sygeliggøre deres patienter. I stedet vil han  
 motivere lægerne til at holde patienterne raske. 

 Politiken Alternativ behandling i vækst 
 30. december 2001 Hver femte dansker lader sig behandle alternativt - en stor stigning på få år. Regeringen afsætter millioner til  
 dokumentation af alternative metoder. 

 Jyllands-Posten Sundhedsvæsen: Færre læger pr. patient 
 27. april 2002 Danske patienter på sygehuse møder alt for mange læger på deres vej gennem systemet. Det skal der nu gøres noget  
 ved, mener flere myndigheder. 
 Politiken Dyre patienter bag i køen 
 12. maj 2002 Hørsholm Sygehus spekulerer i det frie sygehusvalg. Patienter fra andre amter får fortrinsret, fordi de er en økonomisk  
 gevinst. Amtets egne borgere må derimod vente. Amtsrådsforeningen vil have fremgangsmåden stoppet. 

 Jyllands-Posten Sundhed: Privat initiativ ind på sygehuse 
 12. juli 2002 Sundhedsministeren vil give amterne lov til eksperimenter med helt nye driftsformer på sygehusene, hvor hele afdelinger  
 kan drives som privat virksomhed. Amtsrådsforeningen kritiserer forslaget. 

 Politiken Minister: Patienter skal sikres 
 20. juli 2002 Trods en ny aftale om elektroniske patientjournaler varsler flere amter nu besparelser på området. Sundhedsminister Lars 
  Løkke Rasmussen (V) overvejer lovindgreb, hvis aftalen ikke overholdes.  
  
 Amter sparer elektroniske journaler væk 1. SEKTION side 9 

 Politiken Lægemangel truer små sygehuse 
 21. september 2002 Trods flere uddannede læger, falder antallet af speciallæger i de kommende år i en grad, at det truer eksistensen af små 
  sygehuse, vurderer Sundhedsstyrelsen. 

 Jyllands-Posten Sygehuslukning: Sygehuse på stribe må lukke 
 26. september 2002 I fremtiden vil der være langt færre sygehuse i Danmark. Specialisering, stram økonomi og mangel på læger og sygehuse  
 betyder, at kræfterne vil blive koncentreret om et mindre antal sygehuse. 



Udlicitering 
 Aktuelt Storleverandør af førtidspensionister 
 18. januar 1999 Det er en myte, at nedslidningen af arbejdskraften hovedsageligt foregår i de private virksomheder, viser ny analyse. 

 Aktuelt Privat pleje og rengøring 
 21. januar 1999 
 Aktuelt Spar op til 30 milliarder 
 28. januar 1999 
 Information S-folk varme på licitationer 
 28. januar 1999 
 Information Ledende artikel: Stop klanfejden! 
 3. februar 1999 
 Aktuelt Krav om ligestilling for at få en ordre 
 12. februar 1999 Ligestilingsudvalg foreslår, at private virksomheder skal udarbejde en ligestillingspolitik, hvis de udfører opgaver for det  
 offentlige. 

 Information Ledende artikel: Farvel til traditionerne 
 15. februar 1999 
 Information Ledende artikel: SF i De Grønnes fodspor 
 9. marts 1999 
 Jyllands-Posten Privat plejehjem i Hørsholm svigtede ældre 
 10. marts 1999 
 Aktuelt Frit valg i børnepasning 
 19. april 1999 
 Aktuelt Privat service lige så god som offentlig 
 1. maj 1999 LO-formand Hans Jensen benytter den 1. maj til at skubbe til de forbund, der stadig tøver over for udlicitering. Han møder 
  overraskende støtte fra SiD. 

 Aktuelt Udlicitering splitter SF 
 25. maj 1999 Ledelsen opgav at banke partiets holdning til udlicitering af 'bløde områder' fast. Det principielle SF-nej til udlicitering  
 binder nemlig ikke partiets kommunalpolitikere. 

 Information SF på vej mod en skillelinje 
 25. maj 1999 Gade-fløjen i SF kalder sig Nyt Venstre og vil slås for et moderne SF, der bygger mere på værdier end på klasseanalyse.  
 Men traditionen og dogmerne er hjerteblod for partiets traditionalister. 

 Information Ledende artikel: SF i regering? 
 25. maj 1999 
 Information Stor debat - få udliciteringer 
 31. maj 1999 
 Information København udliciterer ældrepleje 
 3. juli 1999 De borgerlige skal ikke have patent på at give borgerne frit valg, siger S-borgmester. 

 Jyllands-Posten Kommuner tøver med udlicitering 
 22. juli 1999 
 Aktuelt Tøjvask og varm mad mod klingende mønt 
 22. juli 1999 Regeringen står splittet over et forslag, der skal gøre det lovligt for kommuner at sælge ekstra hjemmehjælp til ældre og  
 tøjvask til småbørnsforældre. 

 Aktuelt Ringe interesse for udliciteret ældrepleje 
 26. juli 1999 Der bliver talt meget om at lade private firmaer stå for pleje af ældre. Men kun ganske få af landets kommuner har  
 udliciteret den personlige pleje, viser en ny undersøgelse. Det er især borgerlige kommuner. 

 Information Rengøringsfirma vil ikke kun vaske skolens gulve 
 16. august 1999 Jydsk Rengøring vil gerne ind i driften af skolerne. Fremtidsforsker og venstre-borgmestre enige om, at det er fremtiden. 

 Aktuelt Sygepleje skal være privat 
 19. august 1999 
 Jyllands-Posten Ny ros til dansk økonomi 
 27. august 1999 
 Information Ledende artikel: Nyrup på vulkaner 
 13. september 1999 
 Jyllands-Posten Million-gevinst på rengøring 
 27. september 1999 
 Information Ledende artikel: Magikeren Fogh 
 27. september 1999 
 Aktuelt Ny plan for svage ledige 
 2. oktober 1999 Socialminister Karen Jespersen vil give op imod 30 kommuner større frihed til at aktivere svage ledige og skabe varige  
 job i belastede boligkvarterer. De kan også udlicitere opgaven til virksomheder og private ildsjæle. 

 Aktuelt Ansatte ofre i ideologisk korstog 



 7. oktober 1999 Søllerød Kommune foretrak rengøringsgiganten ISS, selv om medarbejderne på plejehjemmet Frydenholm gav et  
 konkurrencedygtigt bud. 

 Information SiD: LO's velfærdsudspil for defensivt 
 26. oktober 1999 SiD skruer bissen på før dagens velfærdsudspil fra LO. Det er pauvert og defensivt, siger SiD-formand. Han er selv klar  
 med radikale forslag. 

 Information Velfærds-udspil splitter LO 
 28. oktober 1999 De offentligt ansatte føler sig svigtet med LO-kongressens vedtagelse af nyt velfærdsprogram, der accepterer udlicitering 

 Politiken Udliciteringen er gået i stå 
 11. november 1999 Staten bryder sit eget cirkulære om, at alle driftsopgaver skal udbydes, og går dermed glip af muligheden for at spare  
 skatte-kroner. Borgerlige kræver øget udlicitering og redegørelse fra finansministeren. 

 Aktuelt Sygepleje kan måske være privat 
 20. januar 2000 En hellig barriere står måske for fald. For regeringen overvejer, om kommunerne skal have lov til at udlicitere  
 hjemmesygeplejen. 

 Politiken Krav til privatisering 
 1. marts 2000 Kommuner erkender risiko for, at besparelser kan blive spist op af udgifter til nedslidte ansatte. 

 Jyllands-Posten Kontrol af plejehjem 
 5. marts 2000 
 Aktuelt Arbejdsformidlingerne skal udlicitere opgaver 
 20. marts 2000 Arbejdsminister Ove Hygum er ikke bleg for at give succesrige medspillere i AF-systemet kontant belønning, hvis det  
 skaffer flere danskere i arbejde. 

 Aktuelt Plejecenter på private hænder 
 4. april 2000 Stik imod partiets officielle politik er Koldings socialmokratiske borgmester Per Bødker Andersen indstillet på at  
 udlicitere nyt plejecenter. Private virksomheder kan i givet fald også stå for sygeplejen. 

 Aktuelt S-drama om udlicitering 
 8. april 2000 Udlicitering skaber atter splid mellem den socialdemokratiske partitop og græsrødderne. Stik imod Nyrups ønske er  
 partiet på vej til at cementere betingelserne for at lade private stå for pleje og omsorg. 

 Politiken Staten vil udlicitere for 4,7 mia 
 19. april 2000 Finansministeriet har planer om at spare 4,7 milliarder kroner ved at udlicitere offentlige opgaver. De store  
 statsinstitutioner raser - forsvar og politi beskylder ministeriet for forligsbrud. 

 Jyllands-Posten Udlicitering: Private overtager velfærds-opgaver 
 20. juni 2000 Fusionen mellem ISS og Jydsk Rengøring kan forstærke udliciteringen af ældrepleje og børnepasning. Kommunernes  
 Landsforening advarer mod et privat monopol. 

 Jyllands-Posten Omsorg på private hænder 
 10. juli 2000 
 Politiken ISS: Licitationer går for vidt 
 24. august 2000 Det skal være slut med dårlig rengøring og nedslidende arbejdsmiljø. ISS vil ikke byde på offentlige licitationer på de  
 nuværende betingelser. 

 Aktuelt Aktivering: Kommuner dårlige til at aktivere 
 26. august 2000 Træg og ukompetent kommunal behandling af den stigende mængde kontanthjælps-modtagere, får flere og flere  
 kommuner til helt eller delvist at 'afkommunalisere' deres arbejde med arbejdsmarkedets svageste. 
 Politiken Varedeklaration på rengøring 
 30. august 2000 En ny standard for kvalitet i rengøring vil tvinge amter og kommuner til at spille med åbne kort over for borgerne.  
 Ansvaret for dårlig rengøring kan nu entydigt placeres. 

 Politiken S-konflikt om udlicitering 
 14. september 2000 Kommuner - også de socialdemokratiske - udliciterer børnepasning og ældreomsorg. Den socialdemokratiske formand for  
 Kommunernes Landsforening skældt ud af sit partis næstformand. 

 Politiken Arbejdsformidling: AF-monopol bliver brudt 
 3. november 2000 
 Aktuelt Privatisering: Forældre vrede på ISS-børnehave 
 14. november 2000 Elendige legeforhold og total mangel på indflydelse er nogle af de ting, som forældre nu kritiserer en af landets tre ISS- 
 drevne børnehaver for. 

 Jyllands-Posten Ingen gevinst ved privat børnepasning 
 7. december 2000 
 Jyllands-Posten DSB-chef imod ministeren 
 13. december 2000 
 Jyllands-Posten Skat Til Debat: Milliarder at hente ved udlicitering 
 15. december 2000 
 Jyllands-Posten Skat til debat: Venstre udliciterer sjældent 
 20. december 2000 Der er milliarder at spare ved udlicitering, men ikke engang Venstres borgmestre følger opfordringen fra deres eget parti. 

 Aktuelt Privatisering: Lufthavnen anklages for chikane 
 27. december 2000 Nuværende og tidligere tjenestemænd i Københavns Lufthavn anklager nu deres arbejdsplads for forfølgelse og  
 chikane, fordi de er tjenestemænd. 



 Jyllands-Posten Politik: Valgoplæg fra Nyrup 
 2. januar 2001 Med en direkte appel til de offentlige ansatte indledte statsministeren i aftes valgkampen med sin nytårstale. Poul Nyrup 
  Rasmussen (S) langede med slet skjult adresse til Venstre ud efter de menneskelige konsekvenser af udlicitering.  
 "Mennesker før penge," lyder regeringens valgslogan. 

 Politiken Ingen vil have de hårde job 
 3. januar 2001 Kommunerne har været for spareivrige ved udlicitering, mener formanden for Kommunernes Landsforening. Han frygter, at 
  ingen vil have rengøringsjob på grund af det høje arbejdstempo. ISS har afvist at byde på fem-ti offentlige licitationer,  
 fordi vilkårene var for ringe. 

 Politiken ISS svigtede i stor aftale om rengøring 
 4. januar 2001 
 Aktuelt Udliciteret rengøring: Aalborg klar til at fyre ISS 
 4. januar 2001 Den største udlicitering af kommunal rengøring er tæt på at bryde sammen. Aalborg kommune giver ISS til udgangen af  
 januar til at gøre ordentligt rent. 

 Jyllands-Posten Fiasko for udlicitering i Aalborg 
 5. januar 2001 
 Aktuelt Aktuelt mener 
 5. januar 2001 
 Aktuelt Udlicitering: Mudderkastning i rengøringssag 
 5. januar 2001 SNAVSET SAG. ISS opsagde i går aftalen om udlicitering af rengøringen med Aalborg Kommune. Aalborg vil nu lave sit  
 eget rengøringsfirma. 

 Information KL: Kommunerne skal ikke gøres ansvarlige 
 6. januar 2001 Ove Hygum vil gøre kommuner og andre, der udbyder arbejde, ansvarlige for dårligt arbejdsmiljø. Kommunerne mener, det 
  er virksomhedernes ansvar 

 Jyllands-Posten Skat til debat: Udgifter til administration i stærk vækst 
 8. januar 2001 Kommunernes udgifter til administration har de seneste syv år haft en realvækst på 16 procent. Flere kommuner overvejer 
  at følge i Farums fodspor og udlicitere dele af administrationen for at spare penge. 

 Information Kommuner tilgodeser de største 
 9. januar 2001 
 Information Borgmester: Udlicitering virker ikke 
 10. januar 2001 Man kan ikke spare penge på at udlicitere offentlig rengøring, siger Rønnedes borgmester, som støttes af et Venstre- 
 byrådsmedlem. 
 Aktuelt Eksperter slår buler i Ventres regnestykker 
 11. januar 2001 Der er milliarder at hente på udliciteringer, men gevinsterne viser sig først på længere sigt, siger to eksperter. 

 Jyllands-Posten Løse milliarder 
 12. januar 2001 
 Information Venstre fortolker rapport frit 
 13. januar 2001 Venstres yndlingsrapport omtaler også mange negative konsekvenser ved udlicitering 

 Politiken Sverige: Dårlige erfaringer med udlicitering 
 15. januar 2001 Svenskernes erfaringer med udlicitering af hjemmehjælp er dårlige. Danmark skal ikke følge samme spor, fastslår  
 statsminister Poul Nyrup Rasmussen (S). 

 Aktuelt ISS tæt på ny fyreseddel 
 24. januar 2001 Tusindvis af klager over rengøringen fra forældre og ansatte på skoler og institutioner tvinger Venstre-borgmesteren i  
 Greve til en lynaktion mod ISS. 

 Information De ældre udstødes af udlicitering 
 7. februar 2001 Virkeligheden bag Venstres yndlingsrapport om udlicitering er barsk for de ældre rengøringsassistenter 

 Information Pia G: Nej til  blodig  udlicitering 
 9. februar 2001 Finansministeren mener, at kommunerne kommer til at betale en høj pris for at gennemføre barske udliciteringer 

 Information Aalborg på hastigt tilbagetog fra udlicitering 
 12. februar 2001 Aalborg Kommune vil droppe udlicitering, og i stedet lade de enkelte institutioner selv varetage rengøringen 

 Jyllands-Posten Nok for pengene?: Oprør mod AF-systemet 
 26. februar 2001 Kun hver sjette ledige får job via den offentlige arbejdsformidling. Systemet, der koster 12 mia. kr. om året, er ineffektivt,  
 siger de borgerlige partier, der nu vil udlicitere hele AF-systemet 

 Aktuelt Undersøgelse: Ringe opbakning til udlicitering 
 2. marts 2001 Vi danskere er skeptiske over for øget udlicitering. Især de bløde områder inden for ældrepleje, sygehuse og  
 børnepasning får en kold skulder. 

 Aktuelt Reform: Private skal aktivere kontanthjælpsmodtagere 
 26. marts 2001 Som den første kommune i landet har Odense udbudt aktiveringen af ledige på kontanthjælp. 65 private virksomheder og 
  oplysningsforbund har lagt billet ind på opgaven. Andre kommuner følger nu op. 

 Aktuelt Udlicitering: Borgmester-opgør om aktivering 
 27. marts 2001 Københavns overborgmester tordner mod at lade private stå for aktiveringen af svage ledige. 

 Jyllands-Posten Jernbanetrafik: Pendlere i oprør over fri togdrift 



 9. april 2001 Togpendlerne frygter, at det kommende historiske udbud af DSB's togtrafik i fri konkurrence vil medføre højere  
 billetpriser, færre afgange og ringere service.Trafikminister Jacob Buksti (S) er kaldt i samråd, hvor han skal forklare  
 påståede fejl og mangler i udbudsmaterialet. 

 Jyllands-Posten Vandmiljø: Kritik af miljøeksperter 
 9. maj 2001 De miljøorganer, der rådgiver politikerne om vandmiljøet, er så syltet ind i det politiske spil, at de ikke kan levere en  
 saglig, uafhængig forskning, siger flere fagfolk. 

 Politiken ISS opgiver drift af nye børnehaver 
 17. oktober 2001 
 Jyllands-Posten Udlicitering: Kommuner sløser med udlicitering 
 19. oktober 2001 Ny undersøgelse viser prisudsving på helt op til 500 procent mellem kommunale og private bud på arbejde, der er udbudt 
  i licitation. Kun i få tilfælde laver kommunerne selv et tilbud for at kontrollere tilbudsgiverne. 

 Politiken V og K vil privatisere fængsler 
 7. november 2001 
 Politiken Dyrt nederlag til DSB 
 29. december 2001 
 Jyllands-Posten Udlicitering: DSB skal privatiseres 
 8. januar 2002 DSB skal geares til at kunne byde på jernbanestrækninger i ind- og udland. Det vil kræve en privatisering, siger både  
 trafikministeren og DSB's bestyrelse. DSB's direktør går, mens bestyrelsen bliver. 

 Information Kludder i sporskiftet: Folketingsflertal vil sælge DSB 
 10. januar 2002 Et flertal i Folketinget går ind for privatisering af DSB. Men det har lange udsigter 
 Politiken LO klar til brugerbetaling 
 2. maj 2002 Ældre med store formuer skal ikke længere automatisk have gratis hjemmehjælp, og brugerbetaling hos lægen kan blive  
 fremtiden. LO's næstformand åbnede debatten i sin 1. maj-tale, og hun støttes af førende forsker. 

 Politiken Asylansøgeres børn i folkeskole 
 5. juni 2002 Regeringen ønsker, at kommuner og amter skal overtage en stor del af asylopgaverne fra Dansk Røde Kors. Det  
 indebærer blandt andet, at asylansøgeres børn skal kunne gå i almindelig folkeskole. 

 Politiken Udskældt koncern vil drive asylcentre 
 6. juni 2002 Udlændingestyrelsen overvejer at udlicitere driften af asylcentre til koncern, der internationalt er blevet skarpt kritiseret  
 for sin måde at drive fængsler og asylcentre på i Europa, USA og Australien. 

 Politiken Socialdemokratiet på ny kurs 
 18. august 2002 Socialdemokratiet lægger nu de hårde slagsmål med de borgerlige om blandt andet udlændinge og velfærd bag sig.  
 Partiets politiske ordfører, Mogens Lykketoft, har ingen planer om at ændre regeringens politik på disse områder. 

 Information Børnefamilier: Hverdagen klarer vi selv 
 6. september 2002 Institutioner, der tilbyder forældre tøjvask, indkøb og færdigmad, kan stadig tælles på en hånd - Forældrene er ikke  

 Information Boligsalg kan give milliardbagslag 
 24. september 2002 Kommunerne frygter økonomisk begmand, hvis regeringen får gennemført salg af almene boliger 



Ulandsbistand 
 Aktuelt Kæmpe pengetank skal sikre freden 
 26. januar 1999 Udenrigsminister Niels Helveg Petersen er klar med en plan, der på lidt længere sigt omfatter projekter for knap syv  
 milliarder kroner. En del af pengene skal gå til at forebygge blodige konflikter på Balkan. 

 Information Danida beskyldes for hovmod 
 6. marts 1999 
 Information Ledende artikel: Verden uden for Kosovo 
 27. april 1999 
 Information Bistand à la Trøjborg: Boykot med social slagside 
 27. august 1999 
 Information Ledende artikel: Business-bistand 
 31. august 1999 
 Politiken U-landsbistand op i EU 
 27. september 1999 
 Information Blokopgør om politiet 
 19. november 1999 Borgerligt firkløver forlader forhandlingerne. Uenighed om finansieringen 

 Information Ledende artikel: Ufolkeligt 
 26. januar 2000 
 Information Trøjborg vil rydde op i dansk ulandshjælp 
 29. januar 2000 Hjælpen til Indien skal beskæres, og flere afrikanske lande er på vippen til at ryge helt ud, siger udviklingsministeren. 

 Information U-landspenge gik til erhvervsstøtte 
 11. maj 2000 Danida har de sidste fem år brugt 331 millioner bistandskroner til at dække tab i Eksportkreditfonden 

 Information Nielson: Uansvarlig EU-bistand 
 29. maj 2000 Der er alt for få mennesker til at administrere EUs store u-landsbistand, mener Poul Nielson. Fortsætter  
 mandskabsmanglen, vil han sige fra 

 Information Danida øger u-landsbistanden til børn 
 8. juni 2000 Udviklingsministeren vil opprioritere støtte til børn i fattige lande 

 Jyllands-Posten Ulandsbistand: Dansk bistand bruges til krig 
 4. november 2000 Danmark giver alene i år 30 mio. kr. til Zimbabwes landbrugsministerium, der reelt planlægger og styrer masseinvasionen 
  af farme, ejet af hvide. Ulandsbistanden går også til Zimbabwes krigsførelse i Congo. Oppositionen opfordrer til  
 dramatisk nedskæring i den danske bistand. 

 Information Dansk bistand er handicappet 
 14. november 2000 Norden lover at gå i brechen for handicappede i fattige lande. Dansk bistand til handicappede har ellers svært ved at  
 følge trop med de andre nordiske landes indsats. 

 Jyllands-Posten Ulandsbistand: Danida i gift-klemme 
 6. januar 2001 Danida hænger på et stort parti giftaffald i Mozambique. Danske eksperter anbefaler at sprænge giften i luften, selv om  
 følgerne for miljøet er helt uafklarede. 

 Jyllands-Posten Beregningsmetode: Stor stigning i ulandshjælp 
 16. januar 2001 En teknisk ændring af de internationale regnskabsmetoder betyder, at Danmark i år betaler knap 400 mio. kr. ekstra i  
 ulandsbistand og næste år 800 mio. kr. ekstra. De borgerlige mener, at stigningen bør neutraliseres. 

 Jyllands-Posten Nok for pengene?: Kritik af ulandshjælp 
 7. marts 2001 Rigsrevisionen kritiserer Danida for at have fortiet oplysninger i forbindelse med et stort bistandsprojekt i Ghana.  
 Programmet skal opbygge sundhedsvæsenet, men de lokale læger flygter, og forbedringer er vanskelige at registrere. 

 Aktuelt Dansk hjælp til Tibet 
 9. marts 2001 VERDENS TAG. Danmark er parat med u-landshjælp, der blandt andet skal forbedre undervisningen af tibetanske børn  
 og give de tibetanske lærere en bedre uddannelse. 

 Jyllands-Posten Millioner til ringe nytte 
 10. marts 2001 
 Politiken Gratis løfter til u-landene 
 14. marts 2001 
 Aktuelt Penge: V parat til at hæve bistand til u-lande 
 15. marts 2001 Hvis Venstres forslag om flygtningelejre i nærområderne bliver en realitet, vil partiet hæve u-landsbistanden. 

 Information 'Danmark underprioriterer FN-topmøde om de fattige' 
 17. maj 2001 
 Politiken EU: Mere bistand til u-lande 
 11. oktober 2001 
 Jyllands-Posten Valg 2001: Opbakning til ulandshjælp 
 9. november 2001 Et flertal af danskerne vil bevare Danmarks nuværende ulandsbistand. Det gælder også Venstres og de konservatives  
 vælgerkorps, selv om de to partier går til valg på at mindske bistanden til den tredje verden. 



 Politiken Venstre vil have helt ny minister 
 12. november 2001 Hvis Anders Fogh Rasmussen (V) bliver statsminister, skal hele udlændinge-politikken samles under en minister. Det er  
 første konkrete bud på Foghs bebudede reform af centraladministrationen. 

 Information Ledende artikel: Smalle manøvrer 
 24. november 2001 
 Jyllands-Posten FN vil overvåge VK-regeringen 
 28. november 2001 
 Jyllands-Posten Ulandsbistand: Bistand mod terror 
 29. november 2001 Udenrigsminister Per Stig Møller (K) vil belønne lande i Den Tredje Verden, der støtter den internationale alliance mod  
 terrorisme. Derimod vil han overveje at fjerne støtten til Arafats politi. 

 Information Miljøbistand til u-lande beskæres 
 8. december 2001 Inden juleaften skal embedsmænd finde 1,5 milliarder kr. på u-landsbistandsbudgetterne. Miljøet rammes mest 

 Jyllands-Posten Ulandshjælp: Kritik fra Verdensbanken 
 9. december 2001 Verdensbankens præsident, James Wolfensohn, kæmper for, at den rige verden skal øge bistanden til den fattige. Derfor 
  beklager han den nye regerings planer om at reducere ulandshjælpen. Udenrigsminister Per Stig Møller afviser  

 Jyllands-Posten Danske miljøkroner til velhavende firma 
 9. december 2001 
 Information 'Thors hammer' kan ramme ham selv 
 20. december 2001 
 Information Erhvervssatsning i u-lande spild af penge 
 21. december 2001 600 mio. kr. har haft for ringe effekt på erhvervslivet i fattige lande, viser evaluering. Den erhvervsvenlige regering bør  
 drage konsekvenser af kritikken, mener NGO 

 Politiken Ros til dansk ulandsstøtte 
 21. december 2001 
 Jyllands-Posten Ulandsbistand: FN-støtte beskæres 
 5. januar 2002 
 Jyllands-Posten VU: Regeringens spareplan uforsvarlig 
 11. januar 2002 VU og u-landsorganisationer finder VK-regeringens metode til beskæring af u-landsbistanden uforsvarlig 

 Politiken Sydafrika: Tutu fordømmer lavere bistand 
 15. januar 2002 Den sydafrikanske ærkebiskop mener, at Danmark snarere burde øge end begrænse sin ulandshjælp. »Et urimeligt  
 angreb«, siger udenrigsminister Per Stig Møller. 

 Information Angreb på ufolkelig u-landshjælp 
 16. januar 2002 
 Politiken Kritisk rapport om ulandsstøtte 
 23. januar 2002 Den danske offentlighed har svært ved at følge med i, om de danske bistandsprojekter og -programmer når deres mål.  
 Udenrigsministeriets rapporter er nemlig mangelfulde, kritiserer Rigsrevisionen. 

 Politiken Finanslov 2002: Slaget om 7 mia 
 30. januar 2002 Regeringen vil omprioritere syv milliarder kroner i statens budget på 433 milliarder kroner i år. Den ændring skal ses i  
 forhold til den tidligere regerings forslag til finanslov fra august, som VK-regeringen forkastede after valget i november. 

 Information Topdirektør kritiserer øget bistand til erhvervslivet 
 31. januar 2002 Selv om danske firmaer får mere glæde af u-landsbistanden, så giver topchef regeringens u-landspolitik bundkarakter 
 Information Danmark slukker helt for Malawi 
 22. februar 2002 Med beslutningen i går om at lukke den danske ambassade i Malawi døde den besøgende udenrigsministers håb om, at  
 bistanden til det lille land fortsætter 

 Information Topmøde er planlagt fuser 
 2. marts 2002 USA har på forhånd sørget for, at u-lande kun får krummer på topmøde i Mexico 

 Information EU's image står på spil 
 12. marts 2002 EU risikerer latterliggørelse, hvis ikke man møder op med konkrete løfter på FN-møde om ulandsbistand, advarer EU- 
 Kommissionen 

 Jyllands-Posten Hjælp i nød: Ulandshjælp ramt af forstoppelse 
 9. maj 2002 Penge til ulande brændes først af i årets sidste måneder. Betalingsmønster skaber mistanke om overforbrug.  
 Embedsmand afviser kritik. 

 Politiken Støtte til ulande beskæres igen 
 13. juni 2002 Sparekrav til ulandsbistanden på næste års finanslov vækker bekymring i både V og K. Besparelserne kan svække  
 Danmarks position ved verdenstopmødet i Johannesburg. 

 Information Ledende artikel: Revisorer forplumrer 
 13. juni 2002 
 Politiken Ulandsbistand lægges om 
 28. juli 2002 Regeringen vil bruge 100 millioner kroner på at hjælpe flygtninge i nærområderne. Danmark vil udnytte EU- 
 formandskabet til at foretage en lignende ændring af EU's ulandsbistand. FN er begejstret, mens EU- kommissionen er  

 Politiken Opgør om ulandsbistand 
 30. juli 2002 



 Politiken Torturofre ramt af sparekrav 
 29. august 2002 Udenrigsminister Per Stig Møller (K) vil spare på bevillingerne til det internationalt anerkendte danske torturcenters  
 arbejde med torturofre i udlandet. Det får alarmklokkerne til at ringe i begge regeringspartier. 

 Politiken Anders Fogh i Soweto 
 3. september 2002 FN-topmødets eneste reelle nyhed er, at flere mennesker skal have adgang til rent vand. Den danske regerings- chef  
 besøgte i går en af Johannesburgs fattigste bydele. Her er saniteten forbedret med danske bistandspenge. 

 Jyllands-Posten Miljøbistand går til topmøde 
 3. september 2002 
 Information Johannesburg 2002: Fogh: Rent vand i stedet for støtte til bureaukrater 
 4. september 2002 Den danske bistand skal fokuseres på enkle mål og projekter som for eksempel rent vand og afløb, siger statsministeren.  
 Kritiker kalder det ti års tilbageskridt 

 Politiken Mere styr på ulandsbistand 
 20. september 2002 Evalueringen af danske bistandsprojekter skal flyttes fra Danida og over i en selvstændig, uafhængig instans, foreslår  
 Venstre. Både oppositionen og bistandsorganisationer hilser forslaget velkommen. 



Arbejdsløshedsunderstøttelse 
 Politiken Gratis pjæk fra jobtilbud 
 4. februar 1999 
 Information Regeringen vil give dagpenge til fleksjobbere 
 13. april 1999 Karen Jespersen klar til at give arbejdsløse fleksjobbere ny form for dagpenge. SF, V og R støtter. Samtidig skal reform af 
  førtidspension forberedes. 

 Jyllands-Posten Lavere dagpenge skal tvinge ledige i arbejde 
 21. maj 1999 
 Jyllands-Posten Ringe effekt af kortere dagpengeperiode 
 25. maj 1999 Nedsættelsen af den maksimale dagpengeperiode har kun ringe effekt på ledigheden, viser analyse fra  

 Information SiD: Reform selvmord for regeringen 
 19. juni 1999 Det er en fundamentalt forkert tankegang, der ligger bag de foreslåede ændringer i dagpengereglerne. De arbejdsløse  
 ville gerne arbejde, hvis der var jobs at få, mener fagbevægelsen. 

 Jyllands-Posten Bistandsklienter på jagt efter job 
 19. juni 1999 
 Politiken Færre penge til de fattige 
 17. juli 1999 
 Information Ingen ferie på kontanthjælp 
 20. juli 1999 Man kan ikke holde ferie, hvis man er på kontanthjælp. Men er man på dagpenge, er det en anden sag. Diskriminerende  
 siger Landsforening af Arbejdsledige - rimeligt siger politiker. 

 Information Pris pr. aktiveret: 300.000 kr. 
 23. september 1999 Prisen for aktivering er nu højere end selve understøttelsen. Brug en del af pengene på rigtige arbejdspladser, foreslår  
 Frank Aaen, Enhedslisten. 

 Aktuelt Under hver tiende somalier har et job 
 9. december 1999 
 Politiken Dagpenge udhulet i årevis 
 15. december 1999 
 Jyllands-Posten Arbejdsvilje: Ledige uden lyst til job 
 21. januar 2000 Flertallet af de arbejdsduelige modtagere af kontanthjælp er ikke klar til et arbejde. 

 Jyllands-Posten Ledige tvinges i arbejde 
 22. januar 2000 
 Aktuelt Aktivering i strid med Grundloven 
 30. marts 2000 Arbejdsløse landet over sendes i ligegyldige aktiveringstilbud, der ikke gør dem bedre i stand til at forsørge sig selv.  
 Møder de ikke op, lukker kommunen for pengene. Det er i strid med Grundloven, siger to eksperter 

 Aktuelt Stævning: Nyrup i ny grundlovssag 
 25. maj 2000 Med aktivloven i hånden kan kommunerne lukke for pengene til kontanthjælpsmodtagere. Det er i strid med grundloven,  
 siger en advokat, der om kort tid stævner statsminister Poul Nyrup Rasmussen. 

 Information Flere mister dagpenge 
 29. maj 2000 På tre år er antallet af personer, der falder ud af dagpengesystemet, mere end fordoblet. Det skyldes dårlig aktivering,  
 siger A-kassernes formand. 

 Aktuelt SF vil med i forlig om arbejdsløse 
 1. september 2000 UDSPIL. Regeringen kan få hjælp fra SF til at rette på aktiveringsloven, som venstrefløjen ellers har kritiseret skarpt. 

 Politiken Register-kontrol af ledige 
 22. november 2000 Alle dagpengemodtagere skal kontrolleres for, om de stadig hæver dagpenge, selvom de har fået arbejde. De ledige  
 bliver varslet, så de frivilligt kan melde sig og få rabat på straffen. Ekspert i registerret ved Københavns Universitet er  

 Jyllands-Posten Nok for pengene: Dovenskab skal koste 
 25. februar 2001 Folk, der ikke vil arbejde, bør ikke have mulighed for at få kontanthjælp. De bør i stedet sættes på forsørgelse det vil  
 sige 50 kr. om dagen siger kommunerne. 

 Jyllands-Posten Arbejdsløshed: Indvandrere mister penge ved at arbejde 
 8. april 2001 Landets socialchefer opfordrer politikerne til at ændre bistandsloven, så det bedre kan betale sig for indvandrere at  
 arbejde. Socialministeren vil i stedet have kommuner til at tvinge alle i aktivering eller smække kassen i. 
 Information Hygum skyder for lavt 
 12. juni 2001 Arbejdsministeren er formentlig for optimistisk, når han vurderer, at kun nogle få tusinde er i fare for at falde ud af  
 dagpengesystemet 

 Information SF truer Hygum med præsidiet 
 15. juni 2001 SFs Villy Søvndal er utilfreds med et svar, som arbejdsministeren har givet ham på spørgsmål om, hvor mange der  
 udstødes af arbejdsmarkedet 

 Jyllands-Posten Bistandshjælp: Uro i S om socialstramning 
 18. juni 2001 En beslutning fra regeringen om at stramme reglerne om bistandstandshjælp udløser uro blandt socialdemokratiske  
 folketingsmedlemmer, der ikke er blevet orienteret. 



 Information S: Kontant-hjælpen må ændres 
 25. juni 2001 Danmark bliver formentlig nødt til at ændre visse dele af sit socialsystem, siger formanden for Europaudvalget 

 Jyllands-Posten Socialpolitik: Ferierejse på bistand 
 5. juli 2001 Flere socialforvaltninger bøjer loven og lader bistandsklienter rejse til udlandet på ferie, selv om det er ulovligt. Men  
 loven er for gammeldags og bør ændres, siger socialministeren. 

 Politiken Aktivering: Arbejdsløs vil prøve grundloven 
 19. juli 2001 
 Politiken Arbejdsløse reddes på stregen 
 21. december 2001 Beskæftigelsesministeren vil sikre dagpengene for dem, der er ved at ryge ud. Fagbevægelsen og SF er begejstret. 

 Information Aktiveredes rettigheder forbedres 
 14. marts 2002 Ny dom fastslår, at aktiverede har krav på et ansættelsesbevis. To kontanthjælpsmodtagere har fået 5.000 kr. i  
 erstatning, og kommuner kan nu imødese millionregninger. En sejr for aktiveredes rettigheder, siger borgerretsforening 

 Politiken Ledige under pres 
 23. maj 2002 
 Politiken Dagpenge til unge i fare 
 25. maj 2002 
 Jyllands-Posten Velfærd: For let at blive syg 
 16. juni 2002 Ny rapport beskylder lægerne for at strø om sig med lægeerklæringer og dermed fastholde mennesker i et sygdomsforløb.  
 Hård kritik af hele systemet med velfærdsydelser. 

 Information Ingen ferie på bistand 
 4. juli 2002 Mens resten af befolkningen holder sommerferie, skal bistandsklienter blive hjemme og stå til rådighed. Men de bør også 
  have ret til ferie, mener Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti 

 Information Ferieregler i strid med EU 
 5. juli 2002 Det strider mod EU-retten, at bistandsklienter i aktivering ikke har ret til feriepenge, mener advokat 

 Information Ledende artikel: Ud i det blå 
 12. juli 2002 
 Politiken Hjælp til ledige ægtepar 
 29. juli 2002 Årslønnen skal op over 300.000 kroner, hvis det for alvor skal kunne betale sig for den ene af parterne af et ægtepar på  
 kontanthjælp at tage et arbejde. Det kan ikke være rigtigt, mener LO og tester i et nyt udspil regeringens vilje til  

 Jyllands-Posten Kontanthjælp: Plan om loft over bistand 
 15. august 2002 Omkring 30.000 kontanthjælpsmodtagere vil få skåret kraftigt ned i deres økonomiske bistand, hvis regeringen  
 gennemfører en plan om at sætte et maksimum for, hvor stor den samlede offentlige ydelse må være. 

 Politiken Ny dom truer aktivering 
 16. august 2002 Ledige skal ikke bare spises af med aktiveringsydelse, hvis de under aktivering udfører arbejde, som ellers ville være  
 udført af andre. De skal have fuld løn. Det fastslår en ny dom, som kan få vidtrækkende konsekvenser for aktiveringen. 

 Politiken Aktivering: Kommuner bryder loven 
 17. august 2002 
 Jyllands-Posten Kontanthjælp: Jobkonsulenter: Skær i unges kontanthjælp 
 6. september 2002 De kommunale jobkonsulenter vil have skåret kontanthjælpen til unge ned for at tvinge dem i arbejde. Regeringen er  
 parat til at bryde med sit princip om at frede satserne. 

 Jyllands-Posten Kriminelle børn skal koste bistand 
 8. september 2002 
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