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TOP 3 OVER TABERE
1. Christian Kjær
Så sluttede retssagen, og Christian
Kjær tabte. 35 millioner skal Janni
have retur. Eller som min gode
ven så fint formulerede det på
Facebook: Christian tabte sagen,
og Janni får 35 millioner kroner
– eller var det egentlig Christian,
der vandt 115 millioner. Tja …

2. Landsholdet
Ja, tys tys, og nu skal vi ikke tale
mere om det. Der er nogle, der
stadig er i sorg over det skuffende
resultat. Og med rette. Helt ærligt,
landshold. 0-4? Hvad skete der
lige? Kan der ikke snart komme en
Laudrup på banen igen – kom nu,
Danmark har brug for jer!

3. De studerende
– i hvert fald hvis det står til
Venstre og resten af den borgerlige
fløj, som nu foreslår at indføre
brugerbetaling på de videregående
uddannelser. Begrundelsen er, at
det kan gøre de studerende mere
fokuserede og ihærdige, når de selv
har lagt en skilling.

Hjemmeplejebiler udbrændt
Sydsjællands og LollandFalsters Politi efterlyser
vidner til en brand natten til i går, hvor tre biler fra den kommunale
hjemmepleje i Slagelse
udbrændte.
Bilerne var forholdsvis
nye, og det er ifølge politiet usandsynligt, at de
skulle selvantænde.
– Vores udgangspunkt
er, at branden er påsat,
siger vagtchef Kenneth
Pedersen.
Bilbrandene blev opdaget på en parkeringsplads, der blandt andet
bruges af hjemmeplejen.

Grønnere
ørkener

De bare
brysters
hævn
Grænseoverskridende
EN KVINDE vovede for nylig at
amme sit barn på en restaurant i
Illum, og det var åbenbart for
meget for ejeren, som hårdt og
brutalt valgte at smide hende og
babyen ud. Bare bryster kunne
de resterende gæster ikke være
tjent med, når de nu sad der og
nød deres frokost. En ammende
kvinde er nemlig blufærdighedskrænkende! Det fik Enhedslisten
til at stille forslaget om at sikre
kvinderne retten til at amme alle steder, hvilket jo er fint og
prisværdigt. En lille bitte fjer
bliver vupti til fem høns, og ja,
det mener jeg virkelig, selv om
jeg selv i skrivende stund er en
af disse kvinder med et spædbarn hængende ved barmen.

Man nyder ikke
ligefrem at hive
patterne frem i
offentligheden
JEG VOVER nemlig at påstå, at der
ikke er tale om et problem, der
kræver lovgivning, for hvor
mange cafeer er det lige, der
nægter kvinderne at amme deres børn? Et par stykker i hovedstadsområdet? De fleste har
tværtimod forstået, at det er en
god ide at skabe gode forhold for
ammende kvinder og småbørn.
Og hvor mange kvinder er det lige, der sidder med hele yveret
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Det her støder flere cafe-ejere og gæster. Hvor dum
kan man være, spørger Annika Lillelund. FOTO: COLOURBOX

Det er da ikke
mere irriterende
end en, der taler
højlydt i telefon
ude og ønsker at blotte det
sprængfyldte ammebryst? Ikke så
mange er mit bud. De fleste gør
det meget diskret, for man skal
altså ikke tro, at bare fordi amning er naturligt og noget, Sundhedsstyrelsen anbefaler, er det
ensbetydende med, at man ligefrem nyder at hive patterne frem i
offentligheden – det er totalt
grænseoverskridende.
LAD OS NU tage scenariet på en cafe, hvor en kvinde på barsel sidder og nyder en frokost med en
veninde eller en kollega. Babyen
hyler, og jeg spørger så: Hvad er
værst? Skrigende barn eller en
kvinde, som stille og roligt ammer
sit barn? Larmen kan du ikke lukke ned for, men hvis du bliver generet af blottet kød, så kan du
vælge at flytte bord eller simpelt
hen kigge den anden vej. Man behøver rent faktisk ikke kigge på
brystet. Og hvad er alternativet
egentlig? At kvinder på barsel sidder hjemme i sofaen hele dagen af
frygt for et skrigende barn og et
behov for at blotte barmen? Det er
da i ingens interesse, er det? Vil vi
ikke gerne have, at kvinderne holder sig lidt i gang?

Mange af Jordens ørkener og savanner er blevet
grønnere de seneste 30
år, siger australske forskere. Hvis de har ret,
strider det imod tidligere
advarsler om, at klimaændringer vil føre til mere tørke. Forskere har
længe formodet, at øget
koncentration af drivhusgassen CO2 i atmosfæren vil virke som en
form for kunstgødning. I
den australske rapport
siger forskerne, at koncentrationen af CO2 siden 1982 er blevet forøget
med 14 pct. FOTO: AP

Lillelund 14

JEG RESPEKTERER de restauratører, der ikke ønsker bare bryster.
Helt ærligt, det gør jeg. Jeg synes
bare, det er ufatteligt dumt af
dem. De vinker farvel til den ene
hundredkroneseddel efter den anden. Og hvorfor? Pga. et eller andet ny-puritansk shit om, at bryster er blufærdighedskrænkende?! Det er da ikke mere krænkende end et par, der kysser
lidenskabeligt. Og det er da ikke
mere irriterende end en, der taler
højlydt i telefon.

adgang, så ved vi det. ALLE
SAMMEN. 1-2-3, så har cafeen det
ry påklistret, og det glemmer vi
ikke så let. Argumentet med, at
mødregrupperne sidder og hænger flere timer over en lille kop te
og derfor er en dårlig kundegruppe, holder heller ikke. Ammende
kvinder er først og fremmest sultne og meget tørstige, og så har de
fleste masser af tid om formiddagen til at sidde på cafe, så hvor
dum er man lige, når man nægter
dem adgang?

Er der en cafe, der
nægter ammende
adgang, så ved vi det.
ALLE SAMMEN

KÆRE BRYSTFORSKRÆKKEDE restauratør – det er dit frie valg at
nægte de bare bryster adgang,
men tro ikke, at vi nogen sinde
bliver kunder i din biks – heller
ikke, når brysterne er pakket
sammen igen. Det er nemlig vores frie valg.

Enhedslistens forslag om at
sikre kvinder retten til at amme
er helt o.k.; men det holder desværre ikke. I et land, hvor vi
vægter den personlige frihed
højt, kan man ikke bestemme,
hvordan restauratører forvalter
deres butikker. Det må de selv
om, og hvis de nægter ammende
kvinder adgang, så må de gøre
det; men jeg siger bare, at det
rygtes hurtigt, og de går glip af
masser af kunder. For vi kvinder
på barsel er jo nogle satans sladrehanke. Vi networker og har
profiler på alle de barselsgrupper,
der findes på internettet, og er
der en cafe, der nægter ammende

Annika
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procent af tyskerne
venter magtskifte efter valg, ikke mere.
SPD's kanslerkandidat
Peer Steinbrück står
usædvanligt svagt i
meningsmålingerne.

Russisk nej til
forbudszone
Rusland nægter at høre
tale om, at der kan oprettes en flyveforbudszone
over dele af Syrien.
– Forsøg på at håndhæve en sådan zone med
missiler og F-16-kampfly
i Jordan ville være et
brud på folkeretten, siger
den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov.
Lavrov siger også, at
Syriens præsident, Bashar al-Assad, ikke har
behov for at bruge kemiske våben, da hans militær vinder terræn.
Washington sagde i
torsdags, at USA’s efterretningstjeneste har fundet ud af, at Assad-regimet har anvendt kemiske
våben i borgerkrigen.

