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Diskrete banker taler og betaler
Schweiziske banker vil sandsynligvis indgå forlig
med de amerikanske skattemyndigheder, der efter-
forsker skatteunddragelse i udlandet, ved at betale
milliarder af dollar tilbage til USA og udlevere navne-
ne på tusinder af amerikanere, der har hemmelige
konti i Schweiz. Det siger to kilder til nyhedsbureau-
et Bloomberg. Tidligere på året har skattelyet
Schweiz indgået lignende aftaler med Tyskland og
Storbritannien. (tp)

Atomaffald dumpes i skoven
Den japanske skovstyrelse har givet tilladelse til, at
lokale bystyrer kan bruge statsskove til at deponere
jord og risstrå, der er forurenet med radioaktivitet
fra det ødelagte atomkraftværk Fukushima 1. Det ja-
panske miljøministerium vurderer, at det er nødven-
digt at fjerne 28 millioner kubikmeter forurenet jord
fra Fukushima-regionen, og mange bystyrer har
svært ved at finde egnede opbevaringssteder. Stats-
skovene blev valgt, da lokale indbyggere protestere-
de voldsomt over planer om at opbevare jord på le-
gepladser og i skolegårde, skriver Daily Yomiuri. (tp) 

VW ræser mod toppen
Volkswagen bliver i år verdens største bilproducent,
hele syv år tidligere end det ifølge koncernledelsens
målsætninger var planlagt at overhale Toyota. Prog-
noser fra tre fremtrædende konsulentbureauer vi-
ser, at VW’s vækst rundt om i verden, kombineret
med Toyotas forsyningsproblemer oven på forårets
jordskælv i Japan, vil sende den tyske bilproducent
op på førstepladsen inden årets udgang, både når
det gælder salg og produktion. Der er tale om et be-
mærkelsesværdigt comeback for VW, der for blot
fem år siden var klart distanceret af Toyota og Gene-
ral Motors, skriver Financial Times. (tp)

Elizabeth slukker lyset
Dronning Elizabeth II er tæt på at havne i samme
’energifattigdom’ som millioner af sine undersåtter.
De stigende priser på el og gas har betydet, at mindst
5,5 millioner britiske husstande bruger 10 procent af
deres årsindkomst på at holde boligen lun og oplyst,
og så er man ifølge en almindelig definition ramt af
’energifattigdom’. Dronningen, der råder over fem
paladser og slotte, fik i 2010-2011 en el- og gasregning
på 18,8 millioner kroner, eller 6,9 procent af den års-
indkomst, som hoffet modtager fra det offentlige. Si-
den er energipriserne steget med 20 procent. Derfor
indskærpes personalet på Buckingham Palace nu at
spare på energien, ligesom dronningen selv tusser
rundt på gangene for at slukke lys, siger en medar-
bejder til Financial Times. (tp)

Iransk banksvindel optrevles
Myndighederne i Iran har anholdt yderligere ni per-
soner i det, der betegnes som den største bedrageri-
sag i landets historie. Anklagemyndigheden siger til
iransk tv, at 67 personer, herunder flere embeds-
mænd, skal afhøres i en sag om svindel for 14 milliar-
der kroner. De anholdte mistænkes for at have brugt
forfalskede dokumenter til at skaffe sig lån hos en af
landets største banker. Den hovedmistænkte, forret-
ningsmanden Amir-Mansour Khosravi, har ifølge Al-
Arabiya forbindelse til en af præsident Mahmoud
Ahmadinejads nærmeste politiske allierede. (tp)
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Folk lider af misdannelser, spontane
aborter og kræft. Børnene og de æl-
dre er de mest ramte, da de er mest

forsvarsløse i forhold til effekterne af ke-
mikalierne«, siger Mariano Aguilar, for-
mand for AAdeAA, en sammenslutning af

Argentinas miljøadvo-
kater. 

Han er en af anfører-
ne i den argentinske
landbefolknings for-
søg på at standse den

eksplosive vækst i sygdomme, der ifølge
eksperter stammer fra pesticider brugt i
landets enorme sojaindustri. 

Ifølge advokaten er der lige nu flere
retssager i det sydamerikanske land, hvor
borgere lægger sag an for at få begrænset
eller helt forbudt brugen af sprøjtemidler
i sojaindustrien, der lægger beslag på et
areal fire gange så stort som Danmark for
at kunne forsyne blandt andet dansk svi-
ne- og kødproduktion med billigt, pro-
teinholdigt dyrefoder. 

Den argentinske soja når fra markerne i
Sydamerika til de danske forbrugere via
blandt andet Danish Crowns svinekød-
sproduktion, Arlas mælk og Danægs æg,
viser en detaljeret kortlægning af leveran-
dørkæden udarbejdet af researchorgani-
sationen DanWatch.

Danish Crown afviser
I Danish Crown kender man godt til de al-
vorlige kræftmistanker, men henviser til,
at man ikke selv står for importen af den
kontroversielle argentinske soja. 

»Vi er bekendt med, at man har lavet
nogle studier, hvor man har set på de her

forhold«, siger Charlotte Thy, miljøchef i
Danish Crown, med henvisning til en rap-
port udarbejdet af delstatsmyndigheder-
ne i Argentinas nordlige Chaco-provins,
der i løbet af det seneste årti viser en eks-
plosiv stigning i tilfælde af børnekræft og
spædbørn født med misdannelser. 

Synes I, de her ting er alvorlige? 
»Jamen, det er da alvorligt, at børn

fødes med misdannelser, og at børn får
leukæmi, det er da smadderalvorligt«.

Så hvad fik det jer konkret til at gøre, da I
fik kendskab til det? 

»Som du også selv siger, så ligger der in-
dicier, men du har ikke et nagelfast svar,
sådan er det tit med de der videnskabeli-
ge rapporter. Og det er ikke på baggrund
af sådan en rapport, at vi farer ud med bål
og brand og siger, nu løser vi det her pro-
blem sådan og sådan. Og det er jo heller
ikke et dansk firma, der skal løse et pro-
blem i Argentina. Nu er Argentina jo også

Danish Crown: Kræft 
Europas største svineslagteri
har længe kendt til mistanken
om, at argentinske børn får
kræft på grund af sojafoder til
slagtesvin. »Det ville være for-
mynderisk, hvis vi blandede os
i deres landbrug«, lyder det. 

NIELS FASTRUP

Selv om flyselskaberne kan spare pen-
ge ved at lade piloterne arbejde læn-
gere tid ad gangen, står de sammen

med piloterne om at kritisere nye regler,
som vil gøre den længere arbejdstid mu-
ligt. De to parter er enige om, at lange ar-
bejdstider kan bringe sikkerheden i fare.

Det fremgår af et brev, som alle større
danske flyselskaber sammen med piloter-
nes og kabinepersonalets fagforeninger
har sendt til transportminister Henrik
Dam Kristensen (S).

I brevet kalder de EU-forslaget til nye ar-
bejdstider for »ikke acceptabelt«, fordi det

ikke »baseres på videnskabelig og medi-
cinsk forskning«.

»Det har vi udtrykt vores forundring og
beklagelse over«, siger direktør Michael
Svane fra interesseorganisationen DI
Transport.

Det er første gang, den danske flybran-
che står sammen med piloterne om kritik
af arbejdstidsreglerne i EU.

Hemmelige advarsler
Videnskabelige eksperter har allerede
gennemgået forslaget til nye arbejdstids-
regler og i juni afleveret deres konklusio-
ner til EU’s luftfartsmyndighed, Easa, som
står bag forslaget til nye regler. 

Easa vil holde forskernes advarsler
hemmelige indtil december, men Politi-
ken erfarer fra flere kilder, at forskerne
bl.a. er stærkt kritiske over for et af de
mest centrale emner i den nye lovgiv-
ning, nemlig længden på en arbejdsdag.
Her ligger forskernes anbefalinger på
mellem 13 og 14 timer, mens udkastet fra

Easa lægger op til maksimalt 16 timer i
træk, når alle muligheder for at forlænge
arbejdsdagen under ekstraordinære om-
stændigheder er taget i brug.

Ifølge eksperterne bør piloterne maksi-
malt arbejde 10 timer om natten, mens
udkastet til de nye regler sætter grænsen

Flyselskaber og piloter går sammen 
Transportministeren vil bruge
dansk formandskab for EU til
at kræve pilotregler, som sva-
rer til forskeres anbefalinger.

JOHN HANSEN, MICHAEL LUND 
OG CLAUS BLOK THOMSEN
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Otte ud af ti danske piloter
anser reglerne for deres 
arbejdstid for at være 

sikkerhedsmæssigt uforsvarlige. Det 
viste en undersøgelse, som Politiken 
offentliggjorde i april. Arbejdstids-
reglerne blev fastsat af EU i 2008 
uden hensyn til forskeres indvendinger
om, at de ville føre til farlig træthed hos
piloterne. Nu er nye EU-regler på vej,
som vil tillade piloterne at arbejde endnu
mere. Politikens artikler fik daværende
transportminister Hans Chr. Schmidt (V)
til at rejse sagen over for parlamentet,
kommissionen og ministerrådet i EU.


