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Tyskland
godkänner 
EU-körkort
EU-länderna kan få ett gemensamt 
körkort. Tanken har funnits länge, 
men några länder har vägrat. Nu 
ger Tyskland upp sitt motstånd 
erfar R&D.
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Vårbudget
med bett
Det går så bra för Sverige att 
finansministern ser ett utrymme 
för att ge mer pengar till en tand-
vårdsreform i vårens budget.
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Barn ska slippa
bli bilbulvaner
Vuxna ska inte längre komma 
undan fordonsskatt och p-böter 
genom att skriva barnet som  
ägare till bilen. SID 12

Döda fåglar inget
för vanliga poliser
Polisen fruktar att de ordinarie 
arbetsuppgifterna blir lidande om 
de ska samla in fåglar som dött av 
fågelinfluensan. Det ska nu i stället 
beredskapspolisen göra.  
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Innehåll

procent minskade antalet 
konkurser med år 2005.
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laila freivalds 
gav klartecken

Politiken
tillbaka
i matchen
Protesterna i samband med 
fotbollslandskampen mot Sau-
diarabien nyligen visar att idrott, 
precis som på 1960- och -70-talet, 
åter används för att föra fram 
politiska krav om jämställdhet 
och mänskliga rättigheter.

– Ja, absolut och det är bra. Jag 
har alltid hävdat att idrott och 
politik hör intimt ihop, säger Leif 
Yttergren, lektor i idrottshistoria.
Idrotten utnyttjas av många 
länder i den internationella stor-
politiken. Idrotten kan inte längre 
ställa sig utanför samhällsdebat-
ten. Men kan idrotten driva en 
egen politisk agenda och ha en 
egen utrikespolitik? frågar sig en 
forskare.

mitt i politiken 

Utrikesministern godkände att hennes närmaste politiske tjänsteman 
kontaktade företaget som stängde Sverigedemokraternas hemsida
”efter SamråD meD utrIkeSmInIStern.” Bisatsen i en 
utredning visar att Laila Freivalds godkände att hennes 
närmaste politiske tjänsteman kontaktade företaget som 
hade Sverigedemokraternas hemsida på sin server.

Laila Freivalds har kategoriskt förnekat att hon kände till 

och skulle ha sanktionerat kontakten i förväg. En kontakt 
som statsminister Göran Persson med starka ord tagit 
avstånd ifrån och kallat ”mycket olämpligt”. Statsministern 
har även ifrågasatt tjänstemannens omdöme.
 SID 4
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