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DF: Forbud mod omskæring er tyrannisk
Religiøse omskæringer skal stadig være en mulighed i det danske samfund, mener Dansk
Folkepartis kirkeordfører, Jesper Langballe.
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1. Ældre ægtepar dræbt i trafikulykke
2. Ny stor ordre til Vestas i USA
3. Stjerne fandt sin ven blandt hjemløse

Hans udmelding kommer efter, at både Børnerådet, formanden for Etisk
Råd og en professor i socialret i Kristeligt Dagblad har kaldt indgrebet på
små drengebørn for "etisk uforsvarligt". Kritikkerne finder det blandt andet
problematisk, at samfundet ikke tolererer omskæring af piger, mens
omskæring af drenge accepteres fuldt ud.
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5. Kaos: 282 danskere strandet i Florida
6. "Vi kan få total nedsmeltning"

- Jeg synes, det er meget mærkeligt, at man sidestiller de to ting. Pigerne
bliver udsat for en lemlæstelse, som ødelægger deres seksuelle
funktioner for livet, mens omskæring af drenge er et fuldstændigt harmløst
indgreb, som ingen lider under, siger Jesper Langballe, og understreger,
at han slet ikke kan få øje på det etisk uforsvarlige i omskæringer:
- Fænomenet har tusinde år bag sig og et forbud vil være fuldstændig
tyrannisk, uddyber Jesper Langballe.
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Den klassiske embedsmand
er truet
Analyse: Både i rød og blå blok er der overvejelser
om at sikre ministrene stærkere politisk rådgivning.

V og S i kor: En god måling for os
Både det store regeringsparti og det store oppositionsparti ser positivt
på årets sidste meningsmåling.
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10:39 FAKTA: Sådan ville vælgerne stemme i dag
10:31 Måling: Blå blok går ind i 2014 med solidt forspring
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Præsten kender det høje
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I barndommen og ungdommen gik Else Suhr
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hvor hun er præst på landet.
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Ny stor ordre til Vestas i USA
Vestas napper for anden gang på få dage en ny vigtig ordre på
havvindmøller.
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Ældre ægtepar dræbt
i trafikulykke
Religiøse hensyn udløser
vrede mod detailgigant

Tre biler involveret i en alvorlig
ulykke på motorvej nord for
Kolding.

Vrede forbrugere samler sig, fordi en
muslimsk ekspedient ikke ville sælge
alkohol.
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»Det er ydmygende at skulle
gå og samle hundelorte«
Kritik af de nye nyttejob. Enhedslisten kalder
ordningen ydmygende for de arbejdsløse.

Pisa-test har sendt den
barmhjertige samaritaner i
skammekrogen
Teologer er overraskede over, hvor mange der
ønsker at beholde kristendommen i folkeskolen. Det
er udtryk for et ønske om, at skolen ikke kun skal
handle om Pisa-test, men også gøre eleverne til
dannede mennesker, lyder det.

Læger dybt bekymret over
forsker-fusk
Afsløringerne af misbrug af forskningsmidler skaber
dyb bekymring i lægernes egne rækker.

Enhedslisten skærper tonen i sagen
om Vilhelmsens million

Skaberen af AK-47-riflen er død
Nationalhelt bag et af verdens mest berømte skydevåben fik sin idé på
hospitalet.

Nye oplysninger om aftalt spil i den såkaldte
Zornig-sag sætter socialminister Annette
Vilhelmsen (SF) under pres.

Studenter springer nu også ud til jul
Vejledere er begejstrede for, at flere gymnasier
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Politiets masseanholdelse af fodboldtilskuere efter Brøndby-FCK-kamp får
retsligt efterspil.
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Stjerne fandt sin ven blandt hjemløse
Hjemløs er nu - efter 44 år - genforenet med sin gamle ven, der er
verdenskendt.

Arbejdsløse skal fjerne hundelorte
Enhedslisten kalder de nye nyttejob ydmygende.
Minister advarer mod jobsnobberi.
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