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Langballes
immunitet er
ophævet af
Folketinget

Hundehvalpe, som står til at blive a�ivet
på grund af ny hundelov, der skal bekæmpe
kamphunde, får måske lov til at leve
tekst janus quistorFF

Normalt er der ikke den store debat, når Folketinget beslutter at ophæve et medlems immunitet, men det
ændrede sig i går, da Jesper
Langballe fra Dansk Folkeparti var på dagsordenen.
Det er rigsadvokaten, der
har ønsket at sigte Langballe for brud på den såkaldte
racismeparagraf for nogle
kontroversielle udtalelser
om muslimske fædre.
Afstemningen om ophævelse af Langballes immunitet fik hans partifælle Søren
Espersen til at tordne mod
racismeparagraffen.
»At en folketingsmand,
som nyder en ganske særlig
beskyttelse, og som forventes at have holdninger og at
give udtryk for dem, skal
slæbes i retten, er en
skændsel for det frie folkestyre,« sagde han.
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Sexmisbrugts
mor: Hun ville
selv
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Mere falsk sang
fra Nikoline
Nielsen
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Sparepakke
vedtaget under
he�ig debat
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Derfor bliver ny
lov døden for
hvalpe
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Hun vil være
verdens fedeste
kvinde

5

Holdt konens
hoved ned i
toiletkummen

Gademode i
New York, USA
Navn: Isabelle
Dimang.
Tøj: Skjorten, underdelen og leopard-tasken er fra
Alexander Wang.
Den ovale ring er
fra YSL. de
andre smykker og hatten er fra
H&M, og
solbrillerne
er
RayBan.

Så skulle den være sikker.
Genopretningspakken.
Folketinget har vedtaget
store dele af den plan, som
regeringen og Dansk Folkeparti har fremlagt som løsningen på problemerne i
dansk økonomi. Det er
blandt andet det meget omdiskuterede loft over børnechecken på 35.000 kroner
årligt, som et flertal af folketingets medlemmer besluttede at gøre til lov i går.
Det var dog ikke med oppositionens gode vilje. Den
fortsatte sin kritik af spareplanen, som oppositionen
mener lader de svageste betale.
ritzau

Som metroXpress skrev i går, kan disse hundehvalpe ende med at blive aﬂivet, fordi de tilhører en af de forbudte racer.

Politikere vil
redde hvalpe
Selv om de er godt på vej til
at vokse sig til livsfarlige
kamphunde, får hvalpe født
af snart forbudte hunderacer måske en chance til.
Dansk folkeparti vil nu have
Justitsminister Lars Barfod
(K) til at redegøre for hvalpenes skæbne.
»Det er noget vi må have
redegjort for nærmere fra
justitsministeren. For vi har
nogle forskellige skæringsdatoer, og det kan jeg godt
forstå, at folk er lidt forvirret over,« siger Marlene

På gaden

Harpsøe, dyrevelfærdsordfører, Dansk folkeparti, til DR.
Denne reaktion kom, efter at metroXpress i går
kunne fortælle, at flere hundrede hvalpe må aflives,
fordi de ikke kan sælges videre,
Loven, der forbyder særlige hunderacer, blev vedtaget af VKO den 4. juni, men
Tom Behnke, retsordfører
for De Konservative ved
endnu ikke om hundehvalpene får mulighed for at
overleve, og vil lade justits-

ministeren afgøre hvalpenes skæbne.
»Nu afventer vi ministerens svar,« siger han.
I oppositionen glæder
man sig over udviklingen.
»Det er da positive toner,
hvis DF er villige til at kikke
på lovforslaget igen. Reelt
tror jeg dog, der er tale om
en gratis omgang, hvor de
prøver at lægge ansvaret fra
sig. Man kan jo ikke påstå,
det er et problem, man ikke
har forudset. De har jo selv
indgået aftalen,« siger Ka-

rina Lorentzen Dehnhardt,
dyrevelfærdsordfører, Socialdemokraterne.
Ifølge
De
Radikale
skyldes problemerne forbudslisten med 13 racer.
»Loven er god, men forbudslisten er dårlig. Den gør
kun skade, og man ender i
den her situation, hvor man
er nødt til at aflive hunde.
Hvis vi havde magt til det,
ville vi afskaffe forbudslisten,« siger Bente Dahl, dyrevelfærdsordfører for De Radikale.

Er det i orden at aﬂive kamphundehvalpe?
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Marlene Brogaard

Ivy Jensen

22, studerende, københavn n

24, kok, københavn nv

46, kontorassistent, Frk.berg

»På den ene side synes jeg, det
er forkert bare at aflive hvalpene. Nu er de hunderacer her jo,
og så skulle de også have lov til
at blive, men på den anden side, så er det jo ‘bare’ dyr.«

»Jeg synes ikke, det er i orden
at aflive hvalpene. Jeg synes i
det hele taget også, at det er
lidt underligt at forbyde bestemte hunderacer. Det er jo
ejeren, der er problemet.«

»Jeg har set en hund blive slået
ihjel af en kamphund, så jeg synes, der bør være restriktioner i
forhold til de hunderacer. Men
når det er sagt, så er jeg imod
hundeloven, som den er nu.«

METTE

Løkke og Lene
er uenige om
brugerbetaling

Venstre og De Konservative
ser helt forskelligt på mere
brugerbetaling i det offentlige. Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) afviser, at
rdanskerne skal til at betale
e
sk
n
a
D
sladrer hos deres praktiserende læom dere
kollegege eller andre steder i det
offentlige, hvorimod udenrigsminister Lene Espersen
is
Sexm
hverdastøtter sin konservative parretard
tifælle justitsminister Lars
UndBarfoed, der ønsker en kom‘blo
mission om mere brugerbeUdtaling. Han vil også målrette
dr
sociale ydelser som børnechecken og folkepensionen
til de borgere, der har størst
behov.
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