
Velkommen til dagens tv avis hvor vi kan fortælle at Danmark i to tilfælde har været involveret i den amerikanske efterretningstjenestes hemmelige fangeprogram. Den danske regering presses i sagen om CIA’s hemmelige fange  
transporter. Statsministeren må føle sig stærkt motiveret til at iværksætte en undersøgelse af hvad der reelt er foregået. Risikoen for en tur bag tremmer er større for ufaglærte danskere end for veluddannede, selvom de begår samme  
kriminalitet. Jo bedre uddannelse jo billigere slipper du. Ja tak. 0,5 så du får lige jakken her. Diskoteksgæster blev i nat belønnet for at feste uden alkohol i blodet for at undgå sprit kørsel.

Veluddannede danskere slipper billigere end folk uden uddannelse når domstolene dømmer i voldssager. En ny analyse af 4000 sager om simpel vold viser at den tiltaltes uddannelses niveau har betydning for straffen. Vi skulle alle 
være lige for loven, men sådan er virkeligheden åbenbart ikke. Der afsiges flere ubetingede frihedsstraffe, det vil sige hvor man skal i fængsel uden videre, hvis det drejer sig om folk der er ufaglærte. Ugebrevet A4 skriver at  
arbejdsbevægelsens erhvervsråd har set nærmere på knap 4000 sager om simpel vold. Altså lussinger og knytnæveslag og tendensen er klar. Hvis du har studenter huen på så kommer du hurtigere ud af retssalen uden noget i  
straffeattesten hvis du har lærlingehatten på eller kedeldragten på så risikerer du at skulle ind og bure. I 2005 fik 22 % eller hver 5. af de ufaglærte tiltalt for simpel vold en ubetinget fængselsstraf og antallet af fængslinger falder 
med uddannelsen. Kun hver 10. af de voldelige veluddannede blev idømt ubetinget fængsel. Vi tror vi er lige for loven, og det tror vi at vi har været i 100 år ik´, og så er vi det i virkeligheden slet ikke. Og det syntes jeg er temmelig  
rystende. Formanden for den danske dommerforening afviser at veluddannede dømmes mildere. Alt andet lige så begås de meget grove forhold jo oftest af  en gruppe af utilpassede unge mennesker som ikke af samme grund 
har nogen uddannelse, og derfor vil det veje tungt i statistikken. Den nye analyse vil indgå i en hvidbog om ulighed som LO vil udgive her i morgen. Vi er i fællesskab måske mere naive end vi troede, og nu må vi sætte ind 
der hvor muligheden er, for det er jo ikke det vi vil med samfundet. Ja og flere politikere mener at forskelsbehandlingen er uacceptabel. De vil have dommerne til at være mere opmærksomme på problemet. Altså den der står 
og nærmest ligner en truende øh sky, vil jo helt klart øh stå ret dårligt fordi dommeren vil jo sige at hvis ikke vi dømmer ham nu så går han jo lige ud og laver noget bagefter, det kan enhver se. Hvorimod den der er god til at  
hælde vand ud af ørene og lige skal snart giftes, eller lige står foran en uddannelse de skal lige en hel masse lige pludselig før de får en dom. Og den er man nogen gange tilbøjelig til at falde for. Jeg læser tallene således at der  
foregår en systematisk diskrimination. Og derfor vil jeg opfordre justitsministeren til at sørge for at man i domstolene går efter videreuddannelse, både af de juridiske dommere og af lægdommerne således de er opmærksomme på i  
de konkrete sager at der ikke sker en systematisk diskrimination. Også dansk folkeparti, mener at dommere og lægdommere skal være mere opmærksomme på forskelsbehandlingen. Nu vil vi bede justitsministeren om at vudere de  
her tal som vi er blevet præsenteret for, om de er korrekte, om det er et billede man genkender rundt omkring i det offentlige system. Og er det det så kan man selvfølgelig tag nogle forskellige øhm forholdsregler, øh kig på 
lovgivningen, men lovgivningen er lige for alle. Ja, justitsminister Lene Espersen er på efterårsferie og har derfor ikke kunnet gi en kommentar til sagen i dag.

Danmark er i 2 tilfælde blevet indblandet i den amerikanske efterretningstjeneste CIA’s meget omstridte hemmelige fangeprogram.  For 12 år siden i 1995 bortførte CIA den første fange. Det var Abu Tallal, han havde 
politisk asyl her i Danmark, og derfor mener en CIA leder at de danske myndigheder højst sandsynligt har kendt til fangeprogrammet siden 1995. Og i 2003 blev dansk luftrum, med stor sandsynlighed brugt af et civilt CIA fly.  
Flyet fløj over Danmark til Afghanistan med en mistænkt terrorist der blev udsat for tortur i et hemmeligt fængsel. Både den forhenværende og nuværende danske regering nægter ethvert kendskab til ulovlige fangetransporter, flere 
partier og Amnesty International forlanger i dag en tilbundsgående undersøgelse. Men vi starter med at skrue tiden tilbage til 1995 her havde fundamentalisten Abu Tallal asyl i Danmark,  flygtet fra en dødsdom hjemme i 
Egypten. Abu Tallal var højt placeret i den egyptiske terror organisation Al Gamar Al Islamir, af samme grund blev han overvåget af den danske efterretningstjeneste PET. Det lykkedes CIA at bortføre Abu Tallal under et besøg i 
kroatien i september 1995. efterfølgende blev han sendt til Egypten, hvor han formentlig er henrettet, og danske myndigheder må være blevet informeret om det fange program der fjernede Tallal fra jordens overflade. Det 
siger den tidligerer chef for CIAs omstridte fangeprogram Michael Scheuer til Politiken. I would expect not before it happened but after it happened it would be very unlikely we did not tell them. Hvis vi skruer tiden frem til 
oktober 2003, her flyver dette hvide fly gennem dansk luftrum på vej til Jordan. En mission der er dokumenteret af denne ruteplan og oplysninger fra statens flykontrol tjeneste, Navi Air. I Jordan henter flyet denne mand, 
Mohammed Basmilla, ifølge et amerikansk anklage skrift, bliver Basmilla transporteret til Afghanistan hvor han bliver afhørt, tortureret og fængslet. Først 2 år efter bliver han løsladt, han var tilsyneladende ikke den rette mand.  
Men én ting er overflyvninger, noget andet er fangetransporter. Undersøgelser har tidligere vist at fly med relation til CIA har anvendt danske lufthavne, eller benyttet dansk luftrum. Men det er første gang at én af CIA’s  
flyvninger over Danmark kan forbindes direkte til en konkret sag om bortførelse og tortur, metoder der er i strid med internationale konventioner. Regeringen har gentagne gange afvist ethvert kendskab til CIA’s fangeprogram. I 
maj stemte regeringen imod forslaget om en uvildig undersøgelseskommission og Venstre siger stadig nej til en undersøgelse. Hver gang at regeringen mødes med amerikanerne så påtaler vi os, så spørger vi jo til ”hvad er der  
foregået”, og når amerikanerne oplyser os om at der ikke er foregået noget ulovligt inde i flyet, så må vi jo øh tage det til efterretning, og så mener jeg ikke at der er grund til at lave en ekstra undersøgelse af det.  
Amnesty International’s general sekretær Lars Normand Jørgensen opfordrer nu regeringen til at iværksætte en uvildig undersøgelse. Den skal afdække hvem der vidste hvad hvornår, både i den nuværende og i den tidligere 
regering. Jeg understreger igen at også de europæiske lande er i berøring med USA's ulovlige rendition program. Og den konkrete sag vil selvfølgelig være med til at øge presset på den danske regering for at tage det her alvorligt.  
Mogens Lykketoft, hvorfor vil i i Socialdemokraterne have en undersøgelse af denne her sag. Jamen det vil vi fordi det er moralsk og etisk uacceptabelt hvis Danmark og de danske myndigheder har været med til at bringe det her  
ulovlige program på vej, der har ført til tortur og urimelige fængslinger af folk. Men den nuværende regering har jo sagt flere gange at de ikke kender til fangetransporter og hemmelige fængsler, hvorfor ikke nøjes med det? Jamen 
det vil vi gerne ha en undersøgelse af hvor der er vidneansvar og hvor både regeringsmedlemmer, men også embedsmænd, efterretningstjenester kan blive afhørt så vi kan komme til bunds i om der har været en dansk medvirken på  
et eller andet plan. Både under de tidligere regeringer og den nuværende fordi det er helt uacceptabelt, og det er heller ikke, efter min mening, acceptabelt hvis der har været en efterretningstjeneste der har været underrettet  
underhånden, men ikke har fortalt sine politiske foresatte hvad Danmark var blandet ind i. Ja, som du selv var lidt inde på så viser det sig jo nu at den første CIA-fange i 1995 havde politisk asyl her i Danmark og der sad du i  
regering dengang. Hvad kendte i til den sag? Jeg kan kun jo tale for mit eget vedkommende, jeg har intet som helst berøring haft med den sag, og jeg forstår også at den daværende statsminister har udtalt det samme i løbet af 
dagen til andre journalister. Men det betyder jo ikke nødvendigvis at der ikke er nogen i Danmark der har haft de her efterretninger, de er bare ikke blevet bragt videre til ansvarlige ministre åbenbart. Alt det, det syntes jeg 
offentligheden har krav på at vi får godtgjort, hvad der er foregået…Og skal den undersøgelse også inkludere jeres regeringstid? Selvfølgelig. Vi har ikke noget vi skal have stukket under stolen her. Hvis der er lavet forkerte ting i  
vores regeringstid af embedsmænd eller politikere så må det lige såvel frem på bordet…Lød det fra Mogens lykketoft…Det her handler jo dybest set om at undgå at nogen gentager den slags ulovligheder. Tak skal du have Mogens  
Lykketoft, og så fik vi altså gjort det interview helt færdigt også og han fik altså det sidste ord, det var godt. Så skal jeg lige sige at Enhedslisten og radikale ligesom Socialdemokraterne også ønsker en undersøgelse og så er der i  
øvrigt meget mere om den her sag i 21 søndag i aften.

Et fly med den afdøde major Anders Storruds kiste landede i dag i Roskilde lufthavn. Her blev den omkomne soldat mindet ved en højtidelighed. Den Dannebro smykkede kiste blev båret af soldater fra hans kompagni.  
Anders Storrud døde tidligere på ugen af  de svære kvæstelser som han pådrog sig under kampe med talibanere i Afghanistan. Majoren skal begraves fra Garnisonskirken i København på onsdag.

Svensk politi anholdte i eftermiddag 85 hooligans,  der iblandt 15 danske, fotografiet her er fra anholdelsen. Omkring 100 hooligans fra Stockholm, Helsingborg og Danmark havde planlagt en slåskamp i Åstorp udenfor 
Helsingborg, det er endnu uvist hvilken klub de danske hooligans støtter men ifølge det svenske nyhedsbureau TT er der tale om FCK tilhængere.

Flere danske brystkræft patienter får nu en ny forbedret metode at blive opereret på. Måden betyder at flere kvinder kan få tilbudt både at få fjernet kræftsvulsten og rekonstrueret brystet i samme operation.  I dag får halvdelen af 
de kvinder der har brystkræft fjernet hele brystet, mange af dem vil altså med den nye metode kunne bevare et pænt helt bryst, det siger lægen fra Århus sygehus, Per Chrsitiansen.

Mindst 12 tyrkiske soldater og 32 oprørere fra Kurdistans arbejderparti PKK blev i dag dræbt ved den tyrkisk irakiske grænse.  Tyrkiets regering har indkaldt til haste møde i aften  og her skal det afgøres om tyrkiske 
tropper skal forfølge PKK oprøret ind i det nordlige Irak. Titusinde tyrkere i den sydøstlige del af landet demonstrerer netop nu mod Kurdistans arbejderparti PKK, efter at 12 soldater blev dræbt og 16 andre såret, da PKK oprørere  
sprængte den bro deres bil kørte på i luften i nat.  Og de et hundrede tyrkiske soldater der befinder sig i området på grænsen til Nord Irak er begyndt at røre på sig. For 4 dage siden gav Tyrkiets parlament regeringen 
tilladelse til at den kan sende soldater, kampvogne og fly ind over grænsen til Irak. For at finde og uskadeliggøre PKK medlemmer. Men mange i det Sydøstlige Tyrkiet er trætte af oprør og krig. Tyrkisk militær har skudt mindst 15  
granater henover grænsen til Irak i dag. 

I Polen kunne 30 millioner vælgere i dag gå til stemme urnerne og vælge nyt parlament.  Valget står mellem den liberale opposition og de konservative Kaschinski tvillinger. Kaschinski brødrenes ”Lov og Retfærdigheds Parti” 
slog lige akkurat den liberale borgerplatform ved valget i 2005, men ifølge meningsmålinger så vil oppositionen denne gang få absolut flertal i parlamentet, og dermed er der måske udsigt til et magt skifte i en af verdenens mest  
katolske lande. Polakkerne havde 2 ting på programmet i dag, først skulle de trofaste katolikker en tur i kirken og derefter… Flere steder opstod der køer for at komme frem til valgurnerne og valgdeltagelsen var dagen igennem  
væsentlig højere end ved sidste valg. Denne gang føler polakkerne tydeligvis at der er noget på spil. Under den stærk kontroversielle regeringsleder Vadoslaf Kaschinski har de politiske skandaler nærmest stået i kø. Sammen med  
regerings partiet har Kaschinski stået for en hård moralsk linje. Langt fra alle er dog enige med det, og det har været en hård aggressiv valgkamp hvor der er brugt mere tid på at nedgøre modstanderen end at komme med egne bud  
på fremtiden. This goverment is running the politics of fear. They put the fear in people about everything.  About oilgarks and the economy, about communist agents in politics, about foreing powers trying to take Polen over,  
about germans buying our land out, about Russians trying to influence our politics and it goes on and on. Det er store følelser som er I spil, men selvom meningsmålingerne forudser et nederlag for regeringen så er der ingen som 
rigtig tør tro på noget før valgstederne lukker klokken 8. Klaus Fahrendorff hvad har den hårde tone så betydet for valgdeltagelsen i dag? Den har betydet at valgdeltagelsen er meget høj, fordi at den meget hårde debat har bidraget 
til at det i forvejen meget forpestede politiske miljø her i polen er blevet yderligere polariseret og det betyder at der, tror jeg, er større interesse for valget fordi der eksisterer om end  ikke et had så i hvert fald en meget meget stor 
foragt imellem de 2 store partier, som er dels regeringspartiet og så oppositionspartiet der hedder ”Borger Platform”. De kan nærmest ikke udstå hinanden. Og denne kamp har tiltrukket opmærksomhed. Lige inden jeg kom herud til  
dig der hørte jeg en uofficiel måling der siger at valgdeltagelsen nu ser ud til at være 30% højere end ved det sidste valg. Hvad betyder det for polakkerne hvis der kommer  et regeringsskifte som nogen meningsmålinger har spået?  
Sådan i klassisk forstand er der ikke så meget forskal på de 2 partier, altså regerings partiet og oppostions partiet, de er begge to skåret ud af den konservative gren, men den måde de udfører deres politik på er vidt forskellig. Hvor  
regeringspartiet meget lægger vægt på moralske værdier, det handler om anti-korruption, anti-abort og anti-homoseksualitet, der kan man sige at på mange områder der står oppositionspartiet for det modsatte, jeg vil ikke sige 
at de går ind for korruption, men de er meget mere åbne i deres værdier, de tror meget mere på tillid, hvor regerings partiet måske mere lægger vægt på kontrol. Noget andet er jo så polens rolle i EU. Hvad kommer det til at 
betyde, blandt andet i samspillet med Danmark. Jeg tror at lige i forhold til Danmark er forskellen måske ikke så væsentlig, men i forhold til EU kommer det til at betyde noget fordi den nuværende regering har, kan man sige, spillet 
en del på de polske mindreværdskomplekser, det at de har været kørt over igennem årtier. Og derfor har de et ualmindeligt dårligt forhold til deres naboer, specielt Tyskland og også Rusland, og der har oppositionspartiet lagt  
op til at de syntes det er en meget meget pinlig udenrigspolitik at polen fører for øjeblikket og de vil føre en meget mere integrerende politik. De står for et Polen, hvor polen skal komme til at ligne de andre vestlige lande. Sagde  
Klaus Fahrendorff direkte fra Warszawa.

Pakistans tidligere premierminister Benazir Bhutto bad i dag om international hjælp til politiets efterforskning af de bombesprængninger der i torsdags kostede 139 mennesker livet i den pakistanske by Karachi. Pakistansk 
politi har afhørt 3 mænd i sagen. Bhutto var i dag på flere hospitaler for at besøge nogle af de mange der blev kvæstede ved bombeangrebene.

Så skal vi her hjem. Alkohol er skyld i hvert 4. trafik drab og i nat skete det så igen. En yngre kvinde og en midaldrende mand blev dræbt ved frontalt bilsammenstød nær Varde. Politiet har begrundet mistanke om at spiritus 
her har været medvirkende årsag til ulykken. Og natten til Lørdag gik det galt for 4 unge mennesker ved Middelfart hvor 2 blev dræbt ved et færdselsuheld, mens 2 andre unge overlevede ulykken. Og her undersøger politiet  
rutinemæssigt om der var alkohol indblandet. Der er altså, desværre god grund til at forsøge at bremse antallet af spritbilister i Danmark. Og i nat blev der gjort endnu et forsøg ude på mange diskoteker. Det skete som led i den  
europæiske kampagne ”nat mod spritbilisme” og i front af kampagnen var et hemmeligt våben som de færreste bargæster kunne modstå. Er du kørende i aften? Garderobepige Ditte Larsen på job. Normalt går det ud på at tage 
imod penge for frakker, men i aften har hun og kollegerne en mission ud over det sædvanlige. Ja vi tager de sprit bilister der nu er øhm og tænker meget på dem der så kører, om hvor meget promille de egentligtaget har. På den  
måde er den 21 årige garderobe pige blevet det hemmelige våben i kampen mod spritbilisme, for bag oktoberfest fletninger og sjov og ballade lurer alvoren. Spritbilisme kostede sidste år 73 danskere livet. Line Lohmann sagde nej 
tak til et lift med berusede venner og reddede dermed selv livet. Dagen efter fandt jeg ud af at bilen var forulykket med mine venner og den ene som desværre så var gået bort. Har du drukket? Nej. Skal du køre hjem? Ja. 7 danske  
diskoteker var i nat med i den fælles europæiske kampagne ”nat mod spritbilisme”, de bilister der vil køre hjem får et stempel af garderobe pigen og lover at blæse i et alkometer inden de går. 0,2 okay ja det er fint. Og de fleste med  
bilnøgler i lommen holdt sig faktisk under de tilladte 0,5 promille og kunne køre hjem med god samvittighed, nogle få kom dog over grænsen. Jeg skal snart køre hjem. Jeg syntes slet ikke at du skal køre, slet ikke, slet slet  
ikke. Jeg tror bestemt at jeg har reddet nogen i aften. Du tænker over hvor meget du egentligtaget drikker hvis du skal sidde bag et rat. Ja det kan vi håbe. Foreningen Gode Alkoholdninger som står bag kampagnen i Danmark håber  
at få 40 diskoteker med næste år. 

For tredje søndag i træk demonstrerede en gruppe bedsteforældre i eftermiddag foran Sandholmlejren i Nordsjælland. De demonstrerede over de forhold asylansøgerne og ikke mindst deres børn lever under. De stod her 
søndag for 2 uger siden, de stod her sidste søndag og de står her stadig i dag og selvom de hygger sig som bedsteforældre kan bedst, så er det bestemt ikke for hyggens skyld at de står her. Det der foregår her, det kan man kun 
kalde syntes jeg, med et ord, psykisk tortur. Demonstranterne som alle er bedsteforældre generationen er fast besluttet på at nu skal der gøres noget ved forholdene i asylcentrene, især for børnenes skyld. Børnene der er herinde, 
de kan jo ikke gøre ved at de er kommet under de forhold de er. Reza Asmahili fra Iran har boet i Center Sandholm i 3 år, han er glad for bedsteforældrenes opbakning og håber at de bliver hørt af politikerne. Vi må håbe på at der 
sker noget nyt også for os så vi kan komme i det danske samfund også, og leve vores liv. Og hvis ikke bedsteforældrene bliver hørt i dag ja så står de her højst sandsynligt igen næste søndag. Det kan da godt være at det bliver  
sværere når der kommer regn og rusk og sne osv. men lad os da håbe at der sker noget inden. Ja foreløbig har bedsteforældrene planlagt demonstrationer de næste 2 søndage.

Og inden vi slutter tv-avisen skruer vi lige tiden 350 år tilbage til dengang svenskerne stormede Fredericia. I dag genopstod fortidens voldsomme slagsmål ved Bredstrup nær Fredericia for at markere 350-året for stormen på 
byen. Det var netop her svenskekrigene begyndte og hvor vi til sidste mistede Skåne, Halland og Blekinge. Tak for nu. 


