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Hvad betyder kredsmandat, løsgænger og
regeringsgrundlag? Stor valgguide til de
174.000 førstegangsvælgere – og alle andre

Velstillede vælger Jelved
De vellønnede flokkes om de
radikale. Og mange arbejdere har
forladt Socialdemokratiet. Vælgervandringen rusker op i partierne
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Valg i vildrede: Sabroe om Jelved
PS side 6

Valgkaniner

Dyre velfærdsløfter
har præget Lykketoft
og Foghs valgkampagner

Moderne
mælkepiger
og mænd
i starmt.
12 siders
forårsmode
SØNDAGSLIV

Mangfoldighed

PS VALG forsiden, side 2 og 3

Vi har bedt om fem kulturvalgløfter fra partierne.
Svarene stritter i alle retninger
2. SEKTION side 8-9

EU vil tillade nitrit i øko-varer
Danmark lider nederlag i spørgsmålet om
nitrit i økologiske fødevarer. Der er ingen
mulighed for enegang, erkender forbrugerminister Henriette Kjær (K).
Af Frank Hvilsom
og Poul Exner

KULTUR
Kunst i underbukser
2. SEKTION forsiden

Danske forbrugere kan fremover ikke være sikre på, at
økologiske pølser og andre

kødprodukter er fri for det
kræftfremkaldende stof nitrit.
Et flertal af lande gennemtrumfer nemlig beslutningen
om at tillade det kontroversielle konserveringsstof, som
herhjemme regnes for mere

skadeligt end gavnligt.
Minister for familie- og forbrugeranliggender Henriette Kjær (K) erkender, at slaget er tabt.
»Alt tyder på, at vi bliver
stemt ned«, siger hun.
Det er EU-kommissionen,
som har foreslået, at nitrit
kan anvendes i økologiske
produkter, og da det bakkes
op af et overvældende flertal
i det såkaldte stående udvalg
for økologiske landbrugsprodukter, er vejen banet for en

ny lov, som er bindende for
alle medlemslande.
Det stående udvalg har
netop holdt møde i Bruxelles, og her stod det klart, at
kun Danmark og et par andre medlemslande stemmer
imod forslaget, som også vil
tillade tilsætning af sulfit i
økologisk frugtvin og farvestoffer i specifikke økologiske oste. Også dette anses for
kontroversielt i Danmark.
Forbrugerminister Henriette Kjær ser ingen mulighed

for dansk enegang i sagen:
»Vi bliver nødt til at acceptere beslutningen. Men jeg
håber og tror, at producenterne og detailhandelen vil
lade være med at bruge nitrit
og markedsføre økologiske
produkter med nitrit«, siger
hun og påpeger, at det er
meget problematisk, hvis
forbrugerne begynder at få
mistillid til økologimærket:
»Vi skal bevare mærket,
som det er. Det har stadig
høj troværdighed«.

Forbrugerrådet er stærkt
bekymret for, at nitritafgørelsen vil underminere
forbrugernes tillid til Ømærket.
»Når man vil tillade en af
de mest kontroversielle og
omdiskuterede tilsætningsstoffer i økologien, så mister
forbrugeren et argument for
at vælge et økologisk alternativ«, siger konsulent Thomas Roland.
Også på de økologiske
virksomheder er der stor

utilfredshed med nitrittilladelsen, men muligheden
for, at nitrit rent faktisk
kommer til at indgå i en
dansk produktion, er måske
begrænset.
»Vi kunne aldrig drømme
om at komme nitrit i vores
produkter, selv om det blev
tilladt«, siger Ulrich KernHansen, der er direktør i den
økologiske slagtervirksomhed Hanegal.
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Valgprotest
mod
Irakkrig

PS
Da der gik høns
i valgkampen
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VIDENSKAB&DEBAT

teologisk
»føleriIrrationelt
søger dybest
set at fratage os
forstandens brug «

Flere tusinde demonstrerede mod
en valgkamp, der er
blottet for debat om
Irakkrigen.

JENS MORTEN HANSEN
geolog
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Af Rasmus Bøgeskov Larsen

VI REJSER

Der var både far, mor, børn,
unge venstrefløjsstøtter og
ældre damer blandt de flere
tusinde demonstranter, der i
går deltog i danske kunstneres protestarrangement på
Christianshavn. Demonstrationen skulle sætte fokus på,
at danske politikere i valgkampen tilsyneladende har
glemt alt om den danske deltagelse i Irakkrigen og undlader at diskutere, hvad der
skal ske med soldaterne.
Specielt statsministeren var
i talernes og tilhørernes
skudlinje; Fogh måtte blandt
andet finde sig i at blive slået
af tønden flere gange.
Protesten blev aktualiseret af endnu en blodig dag i
Irak, hvor ni irakere og to
amerikanere blev dræbt,
mens en italiensk journalist
fortsat er bortført.

Ud og hjem på samme
dag giver syv timer på
ski på Isaberg
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Stor test af
fjernbetjeninger
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LÆS OGSÅ

Fagfolk advarer mod
gigtmedicin
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300.000 demonstrerer
mod franske reformer
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DF advarer VK mod de radikale
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OL-par i mixdouble
slået i DM-finalen

Af Hanne Fall Nielsen
og Jakob Nielsen
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VEJRET. Lidt sol,
i vest skyer. 0-3 gr.
Svag til jævn vind
fra syd og sydøst.

Angsten for radikal indflydelse på regeringen efter folketingsvalget er så stor hos
Dansk Folkeparti, at partiformand Pia Kjærsgaard nu
uden omsvøb advarer regeringen:
»Når Marianne Jelved finder ud af, hvor trist det er at
sidde udenfor og kede sig, vil
hun gerne have indflydelse.

Det vil vi forhindre«, siger
Kjærsgaard med et fast blik
på meningsmålingerne, hvor
R spås en størrelse, så partiet kan danne flertal sammen
med V og K.
For at understrege angsten ønsker DF klart tilsagn
om at få partiets mærkesager skrevet ind i et nyt VKregeringsgrundlag. Det drejer sig om skat, udlændinge,
retspolitik og velfærd.
»Vi vil gerne fortsætte
samarbejdet med regeringen, men vi vil ikke støtte

skattestoppet og så derefter
se, at regeringen laver skattelettelser for de rige sammen med R og K. De to har jo
efterhånden fået samme
målgruppe«, siger Kjærsgaard.
Hverken V eller K imødekommer støttepartiet. Politisk ordfører Pia ChristmasMøller (K) fastslår, at regeringsgrundlaget alene udarbejdes mellem de to store
partier.
Mest forståelse for DF’s
trussel viser den radikale le-

der, Marianne Jelved, som
godt kan se, at opbakningen
til skattestoppet »er et kort
på hånden til Pia Kjærsgaard, som jeg godt kan forstå, hun spiller«.
Hvis V og K fortsat har
flertal sammen Dansk Folkeparti efter valget, ventes
Fogh at bruge en uges tid på
at få en ny regering på plads
– sandsynligvis med et antal
nye ministre på holdet.
1. SEKTION side 2-6
2. SEKTION side 2

Valg i Politiken
 VALGKAMPEN
Kvinde fortryder
V-annonce
Private rydder op
efter Danida
Gult kort til
kriminelle indvandrere
Ringe interesse
for psykisk syge
 VALGVIDEO
Vi anmelder
partiernes valvideoer.
I dag Venstre
 VALG I VIRKLIGHEDEN
Haarder i ghettoen
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