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RASMUS DINESEN
OG BORIS BERTRAM
DIPLOMACY
Pluspris 105 kr.
Alm. pris 130 kr.
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Køb den på politiken.dk/plus
eller i Forhallen, Rådhuspladsen 37.

VEJRET. Masser af sol og
op til 3 grader. Stjerneklart
i nat og ned til -10 grader.

Fotomodel,
ﬁlminstruktør,
skuespiller.
Rie Rasmussen
har fået kærligheden at føle
Kultur

Knivskarp duel.
Test af kokkens
lille hjælper
Lørdagsliv

Jeg er ikke kvinde først.
Jeg er menneske, jeg er mine
kvaliﬁkationer og min erfaring,
jeg er mine personlige egenskaber
Malene Lei Raben i kommentar om ligestilling
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Lørdag

Nødstedte
rejsende er
en kæmpeforretning

Verdensklassebilleder Når det gode fotograﬁ er hovedsagen

politiken mener

Tøbrud
Pakistan viser nu reel
ansvarlighed om terror

E

fter Pakistans langvarige afvisning af, at terrorangrebet
imod Indiens største by,
Mumbai, i november udgik fra dets
territorium, kom torsdag en utvetydig ofﬁciel indrømmelse af netop
det. Terroristerne, som tog over 170
liv, sejlede ud fra det sydlige Pakistan, lød det fra Islamabad. Og Pakistan har pågrebet seks af otte pakistanere, som der nu rejses sag
imod som bagmænd for terrorangrebet.
Indien kalder det »et stort fremskridt«, og medier i begge lande ser
det som et tøbrud, der kan føre til
genoptagelse af fredsprocessen
imellem de to atommagter og reelt
samarbejde imod terror.

Danskere, der bliver syge eller kommer til skade i
udlandet, har udviklet sig til en af de hurtigst voksende industrier herhjemme. Men vi kan ikke overskue vores forsikringer, siger kritikere. Derfor ender
mange med at være overdækkede – eller slet ikke.
ESBEN KJÆR

K

atarina Almius gjorde den modsatte fejl af andre skiløbere – hun
kørte for langsomt. »Det var tåget
og sne – og min ski sad fast i drejet«, siger
sygeplejersken, der efter 35 år på ski ikke
ventede at ﬁnde sig selv på en båre med
ødelagt korsbånd hen over seks sæder
ombord på ’Knogleekspressen’, som SASﬂyene fra skisportsstederne hedder i folkemunde.
Hun er dermed ufrivilligt blevet en del
af en af Danmarks hurtigste vækstindustrier. Billige ﬂybilletter og stigende levealder betyder, at ﬂere danskere bliver syge
i udlandet end nogensinde. Da det gule
sygesikringsbevis ikke længere dækker
hjemtransport, har branchen så gyldne
tider, at selv ikke ﬁnanskrisen for alvor
kan få armene ned på dens repræsentanter.
»Vi har oplevet vækstrater på 20 procent de sidste tre år. Og intet i vores seneste salgstal tyder på krise«, konstaterer
skadesdirektør Jørgen Pedersen fra forsikringsselskabet Gouda.
Europæiske, der sidder på en tredjedel
af rejseforsikringsmarkedet, har lignende fremgang. Også hos dem, der lever af
at redde danskerne fra deres egne ulykker, er væksten enorm.
Selskabet SOS International, der er
alarmcentral for både det gule sygesikringsbevis og en lang række private forsikringsselskaber, og som sidder på 90
procent af sit marked, brugte sidste år 140
mio. kr. på at transportere forulykkede
danskere hjem med ruteﬂy – en stigning
på 40 procent i forhold til året før.

En plads til 150.000 kr.
Presset er så stort, at SOS International i
vintermånederne forbooker 20 daglige
pladser på hvert ruteﬂy, der forlader lufthavne nær populære ski-destinationer
samt et større antal pladser fra Thailand
for at kunne få folk hjem med ellers overfyldte ﬂy. Samtidig har man i de to vinterferieuger chartret tre østrigske ambulanceﬂy med plads til seks bårer i hver.

Pluspris
169 kr.
Alm. pris
199 kr.

esben.kjaer@pol.dk
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KÆMPE UDVALG OG MASSER
AF STÆRKE TILBUD LIGE NU
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INDIEN har afvist, at terrorangrebet i Mumbai skal føre til en ny krig
mod naboen. Men for at acceptere
det kræver inderne synlige tegn på,
at Pakistan seriøst går efter de ansvarlige for terrorangrebet. Sådanne tegn er nu kommet med potentiel positiv indﬂydelse på Indiens
forestående parlamentsvalg, da det
kan svække ekstreme partier, der
kræver militærmagt.
Der håbes nu på pause i den
fjendtlige retorik, mens man venter på mere resolut handling fra Pakistan. Lige efter Mumbaiangrebet
afviste Indien tilbuddet fra Pakistan om fælles efterforskning på
grund af dårlige erfaringer med
tidligere forsøg på fælles indsats.
Nu er der kommet handling bag
Pakistans løfter om, at dets territorium ikke skal bruges til terror
mod andre lande.
Begge lande må takkes for besindighed midt i de gensidige beskyldningers hede – og Pakistan er
sig nu formentlig fuldt bevidst, at
landets nye ansvarlighed kræver
mere handling imod terrornetværk. Det vil være til potentiel gavn
for hele regionen, herunder Afghanistan. vs
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PAKISTAN giver nu også Indien ret i,
at det ekstremistiske Lashkar-e-Taiba, der fra Pakistan søger at drive
Indien ud af Kashmir, stod bag. Den
indrømmelse forpligter endelig Pakistan til handling imod terrornetværket.
Der står mange problemer tilbage, herunder Indiens påstand om,
at pakistanske efterretningsfolk
»må have været indblandet«. Hvor
sandt det end kan være, bør Indien
nu overveje, om påstanden fremmer dets krav til Pakistan, der næppe åbent vil følge det spor.
Men hvis Pakistan fortsætter sin
nye kurs, vil det under alle omstændigheder skade de kræfter i dets
sikkerhedsapparat, der vil hente
styrke i terror.

Forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

NIELS GRÅBØL
USYNLIGE VENNER

Plads i sådan ét koster 150.000 kr. eller
mere. Så for de ti procent af danskerne,
der ifølge forsikringsselskaberne stadig
ikke har forstået, at det gule sygesikringsbevis ikke længere dækker hjemtransport, kan et uheld betyde økonomisk
ruin. Da rejseforsikringer – med varierende dækning – samtidig er blevet en del af
manges kreditkort eller husstandsforsikring, er det let at miste overblikket.
Forbrugerrådet har fulgt området tæt,
siden dækningen for hjemtransport forsvandt fra sygesikringsbeviset. Her
siger afdelingschef
Mette Boye, at
Når man taler
mange danskere
med rejsefaktisk også ender
bureauets
med det modsatte
salgsagent,
problem, nemlig
bliver man i
at de er dobbeltforsikrede:
tvivl. Og så
»Folk kan ikke
tegner en del
overskue det. Når
en forsikring
man taler med rejfor en sikkersebureauets salgsheds skyld
agent, bliver man i
tvivl. Og så tegner
Mette Boye,
Forbrugerrådet en del en forsikring for en sikkerheds skyld«, siger Mette Boye – der ikke er
imponeret af myndighedernes forsøg på
at oplyse folk om, hvad sygesikringsbeviset nu dækker.
»Man må selv sætte sig ind i, hvilke forsikringer man har og ikke har, og hvad de
dækker«
Hos Europæiske forudser man, at situationen har to konsekvenser. »Langt over
halvdelen af vores kunder forsikrer sig i
dag med årsrejseforsikringer, der dækker
rejser hele året«, siger underdirektør Jakob Bender og fortsætter, at den tendens
vil mætte markedet for forsikringer. For
det andet tror han, at folk i stigende grad
vil opsøge specialister for at kunne vælge
den rigtige forsikring. »Der bliver klart
brug for mere rådgivning«.
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Se flere Topas rejser i
ferienøglen eller på topas.dk

Se ﬁnale
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L
Lanzaro a Santa og
te på sø
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kl. 20.00
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Club La Santa · tlf. 76 500 400 · www.clublasanta.dk

-20 til -60 % på designermøbler
-20 til -50 % på kunst ,litograﬁer og malerier
-20 til -50 % på glas og keramik

Vi har fået friske varer til byens bedste priser på f.eks:
OX-stol,Flagline-stol ,Cirkel-stol, Æg, Svaner og
Eames stole Pk22, PK24, Pk9, PK61.

KØB OG SALG AF BRUGT DESIGN
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Smil, i morgen
er det Irma-dag!
I morgen kan du gøre ekstra gode kup i Irma.
Se de fantastiske tilbud på irma.dk, men husk
- de gælder kun i morgen!

Nærmeste Irma og åbningstider kan findes på irma.dk

