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Kort nyt
Ja til politisk pardans
DANMARK. Et flertal af danskerne 
blåstempler Mette Frederiksen og 
Kristian Thulesen Dahls pardans. 
Samtidig mener langt de fleste S- 
og DF-vælgere, at en S-DF-rege-
ring vil godt for Danmark, viser en 
ny Gallup-undesøgelse foretaget 
for BT. PBA

V stoler på DF-troskab
DANMARK. Der er mere, der binder 
Dansk Folkeparti til Venstre end til 
Socialdemokratiet. Det mener 
Venstres politiske ordfører Jakob 
Ellemann-Jensen. RB

Flirt skræmmer ikke K
DANMARK. De Konservative og Li-
beral Alliance er fortrøstningsful-
de, selv om DF og S vil samarbej-

de. »Jeg har ikke på 
noget tidspunkt 
hørt Kristian 
Thulesen Dahl 

så meget som 
nævne, at han 
skulle trække 
støtten til rege-
ringen,« siger 
Mette Abildga-
ard (K). RB

Kundby-pige 
stak ansat ned
DANMARK. Den 16-årige pige fra 
Kundby, der i fredags blev til-
talt for forsøg på terrorisme, 
overfaldt i sommer under sin 
varetægtsfængsling en institu-
tionsmedarbejder og stak den 
pågældende med et knust 
glasskår. Det rapporterer Ra-
dio24syv. Pigen har opholdt 
sig på en lukket institution 
for unge. Det var her, at pi-
gen ifølge Radio24syv stak 
en medarbejder. RITZAU

IRIS

DANMARK. Debatten raser 
efter en afstemning om, 
hvorvidt det er i orden at 
skifte sin babys ble på 
caféer. Ekspert kalder 
bleskiftene mellem mad og 
drikke en ‘meget uheldig 
udvikling.

Er det i orden at skifte ble på 
sit barn ved bordet på en café? 
Debatten om ammende mødre 
på offentlige steder som re-
stauranter og cafeer er blevet 
taget et skridt videre.

I et læserbrev, som blev 
bragt i BT i går, fortæller Marie 
Louise Lehnert om en ’ulæk-
ker’ oplevelse, hun for en uge 
siden havde på Café Metropo-
litain på Frederiksberg i Kø-
benhavn. Da Marie Louise 
Lehnert sammen med sin sø-
ster sad og spiste brunch, be-
gyndte en kvinde ved siden af 
pludselig at skifte ble på sit 
barn midt på bordet.

I en afstemning, der i går 
blev lagt på BT’s Facebook-si-
de, blev læserne spurgt, om 
det er over stregen at skifte sit 
barn i spiseområdet på en café 
eller restaurant. Efter fem ti-
mer havde i alt 4.713 stemt, og 
heraf mener 94,3 procent, at 
bleskiftene er over stregen, 
mens de resterende 5,7 altså sy-

Må man skifte ble på café? 
sen, understreger, at det ikke 
er noget, der accepteres:

»Det er selvfølgelig ikke no-
get, man gør på en restaurant 
eller en café – i hvert fald ikke 
på vores. Jeg synes, at vi har 
gode pusleforhold, så jeg for-
står ikke, hvorfor de pågæl-
dende har gjort det. Vi har ikke 
oplevet det, og hvis vi gjorde, 
ville vi med det samme fortæl-
le, at det ikke er i orden,« siger 
Martin Kristensen.

Mange af dem, der på BT’s 
Facebook-side er forargede 
over bleskift på cafeer, peger 
på, at det er ulækkert.

Og spørger man Susanne 
Knøchel, der er professor i fø-
devaremikrobiologi ved Kø-
benhavns Universitet, er netop 
hygiejnen et problem i denne 
sammenhæng.

»Hvis barnet eksempelvis 
har fået norovirus (tarminfek-
tion, red.), skal der ikke mange 
partikler til for at gøre andre 
folk syge,« siger hun

Café Metropolitain oplyser, 
at bleskift i spise-

området ikke 
accepteres.  
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nes, at det er i orden. Derud-
over væltede det ind med kom-
mentarer fra danskere, hvoraf 
langt størstedelen er dybt for-
argede. En af dem er Ulla Lund  
Verndal, som for et par måne-
der siden selv har oplevet en 
lignende episode på Conrad 
Café i Vejle. 

»Der sad et yngre foræl-
drepar med en baby 
skråt over for mig. 
Manden rejste sig, 
tog babyen op og 
rakte den til mode-
ren. Hun lagde så 
babyen på en stol, 

tog bukserne af den og skifte-
de bleen. Midt i restauranten. 
De gik med det samme bagef-
ter. Jeg blev så paf, at jeg slet 
ikke fik sagt noget. Det irriterer 
mig, for jeg synes virkelig ikke, 
at det er i orden,« siger 48-åri-
ge Ulla Lund Verndal.

Conrad Cafés  
ejer, Martin 
Kristen-

Unge får pris på toårsdag for terror
DANMARK. På årsdagen for 
skudattentatet i København, 
hvor filminstruktør Finn Nør-
gaard og den jødiske vagt Dan 
Uzan blev dræbt i 2015, udde-
ler Finn Nørgaard Foreningen 
for anden gang en velgøren-
hedspris. 

I år uddeles prisen til initia-
tivet Fritidsakademiet, som 
forsøger at få unge på kanten 

af samfundet væk fra gaden og 
ind i fællesskabet ved at gøre 
dem jobparate. Sammen med 
prisen uddeles også et etårigt 
arbejdslegat på 50.000 kroner. 

»Vi er enormt glade og stol-
te over prisen,« udtaler den 
daglige leder af Fritidsakade-
miet, Mudi Jarkass. 

»Vi vil gerne fortsætte med 
at gøre endnu flere unge gode 

til at arbejde, og vi håber, at vi 
med prisen kan få styrket sam-
arbejdet med virksomheder, 
der også ønsker at gøre en for-
skel for udsatte unge,« siger 
han i en pressemeddelelse.

Pengene skal bruges til at 
opbygge en telefonrådgivning 
for familie og pårørende til 
unge, der er radikaliserede el-
ler i fare for at blive det. RITZAU

Redegørelse i 
Ry-sag er klar
DANMARK. Hvilken viden havde 
Skanderborg Kommune om de 
fem drenge, der forrige man-
dag var impliceret i det vold-
somme benzinangreb på en 16-
årig afghansk dreng ved 
sportshallen i Ry? Det er noget 
af det, borgmester i Skander-
borg Kommune, Jørgen Gaarde 
(S), løfter sløret for i dag, når 
han på et pressemøde frem-
lægger en seks sider lang rede-
gørelse om benzin-angrebet på 
den 16-årige Ali Akbari. RITZAU

SCANPIX

Velgørenhedsprisen. SCANPIX

Brian Klarskov: ‘Det er ikke o.k. 
Har selv en tøs på to der produce-
rer en del bleindhold. Man går på 
toilettet, når man skifter, langt de 
fleste steder har nogenlunde faci-
liteter til den slags. Amning har 
jeg intet problem med.’
 
Sofie Deslandes: ‘Jeg arbejder på 
en café, hvor dette ofte er et pro-
blem. Når jeg fortæller mødrene 
at de altså skal bruge puslerum-
met, kigger de enten forbavset el-
ler surt på mig. Kan ikke forstå, 
hvordan man kan tro, at det er 
okay, når folk sidder og spiser.’
 

Kristian Knudsgaard: 
‘At man ammer på café, 
har jeg ikke noget imod. Synes, de 
fleste gør det i hjørnet, hvis det er 
muligt. Men at man skifter ble ved 
bordet, hører ingen steder hjem-
me. Hvis man gjorde det, synes 
jeg, at personalet havde ret til at 
bede dem forlade cafeen.’
 
Anders Berggren Hansen: ‘På 
en stol eller bænk er helt fint. Må-
ske ikke lige ved siden af maden 
hos nabobordet, I kan vel kommu-
nikere med jeres omgivelser. Jeg 
er ok med det.’

Det mener læserne
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