EM-kvartfinale: Sami Khedira kan blive

Emma Holten sagsøger tv-stationen RTL, efter at de har vist billeder af hende
i en udsendelse uden at have fået lov. På billederne er Emma nemlig nøgen.
Side 16

en vigtig faktor for Tyskland mod Italien lørdag aften. Han spiller til dagligt for Juventus
og kender italienerne ind og ud.
Side 14

“

Skoleforeningen kunne for
længst - for 50
år siden - have indført
faget »Frisisk kultur
og sprogforståelse« i
to timer om ugen for
alle elever i de
danske skoler i
Nordfrisland.
Debat side 19
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Tilløbsstykke om affald
Interessen var stor, da miljøminister Robert Habeck (De Grønne)
var med til at orientere om de omstridte affaldsplaner i Harreslev.
Side 3

(Foto: Lars Salomonsen)

2. udgave

EU-usikkerhed

Dansk bidrag
kan stige
København. Storbritannien hører til de EU-lande, der betaler
mere til EU, end landet får. Det
samme gør Danmark, og derfor
frygtes det, at Storbritanniens afsked med EU kan medføre, at det
danske bidrag nødvendigvis må
stige.
Samtidig gør professor og EUforsker Derek Beach opmærksom på, at Storbritanniens afgang kan flytte magtbalancen fra
de lande, der vil begrænse udgiftsniveauet, over til dem, der
vil give flere penge til landbrugsstøtte og strukturfonde. Side 12

Flertal vil lægge
pant på de tyske dåser
Et flertal af sydjyderne
vil have pant på de tyske dåser, som stadig er
pantfrie i grænsehandelsbutikkerne. En klage til EU samt et stort
juridisk arbejde gør dog,
at danskerne ikke skal
forvente pant på tyske
dåser foreløbig.

Merkel til Storbritannien

Ingen rosinpilleri her
Berlin. Forbundskansler Angela
Merkel (CDU) er klar til at føre
en hård linje i de kommende forhandlinger med Storbritannien
om betingelserne for det fremtidige samarbejde.
- Der bliver ikke tale om at pille rosinerne ud af kagen, sagde
Angela Merkel tirsdag under en
ekstraordinær samling om EU-situationen i Forbundsdagen.
Side 13

SALG
Esbjerg. Selv om det vil betyde mere arbejde med at få pant retur, stiller et flertal af sydjyderne sig positivt
over for udsigten til at skulle betale pant på de dåser, som de køber i
grænsebutikkerne.
En meningsmåling, som Jydske-

Vestkysten har foretaget, viser, at
seks ud af ti mener, at pant er en god
ide. 28 procent er imod. Den tidligere
regering blev i foråret 2015 enig med
Tyskland om en aftale, der skulle indføre dåsepant i grænsebutikkerne.
Men aftalen har endnu lange udsigter, før den bliver implementeret, og
flere partier i Folketinget er direkte
modstandere af den.
En af dem er miljøordfører for
Dansk Folkeparti Pia Adelsteen, som
kalder den diskriminerende.
– Aftalen diskriminerer danskere,
der handler i grænsebutikkerne, fordi den ikke kommer til at gælde for
andre nationaliteter. Jeg synes, det er
en forfærdelig aftale, og jeg vil derfor
arbejde for at få den trukket tilbage.
Derfor følger jeg også løbende med
i processen vedrørende den klage,
som Dansk Erhverv har indgivet til
EU-Kommissionen.
Eva Kjer Hansen (V) var kun lige tiltrådt som miljøminister for præcis et
år siden, før hun erklærede, at den

RESÜMEE
Eine große Mehrheit der Dänen
im südlichen Dänemark möchten, dass die Getränkedosen,
die jedes Jahr in den Grenzgeschäften millionenweise an Dänen verkauft werden, mit Pfand
versehen wird. Dänemark und
Schleswig-Holstein haben eine
Vereinbarung über den Pfand
gemacht, die 2018 in Kraft treten sollte, aber eine Klage und
politischer Widerstand verursacht, dass sie wahrscheinligh
erst 2020 in Kraft tritt.

har ingen kommentar til meningsmålingen.
Rasmus Just og
Søren Salomon Elkjær
JydskeVestkysten
Side 10-11

Bliver ved
til 2021

Efterlyser
klart svar
København. Dansk Folkepartis Martin Henriksen lægger nu ekstra pres
på den danske regering for at sikre,
at mangeårige medlemmer af det
danske mindretal kan blive danske
statsborgere.
Side 2

aftale, som den tidligere regering
netop havde indgået, var »uholdbar«.
Det holder hun fast i.
– Jeg vil rigtigt gerne have pant på
dåserne, men det skal være en ordentlig model. Som det ser ud nu,
bliver det meget omkostningsfuldt
og besværligt, siger Eva Kjer Hansen,
der angriber, at den indgåede aftale
kun gælder i Slesvig-Holsten.
Det var den socialdemokratiske
miljøminister Kirsten Brorsbøl, der
i 2015 fik aftalen på plads med Tyskland. Den bakkes da også op af Jesper Petersen (S), medlem af Miljøudvalget.
Han er ikke overrasket over, at et
flertal ønsker pant på dåserne.
– Jeg havde faktisk troet, at tallet
var endnu højere, for det er uholdbart, at der stadig ikke er kommet
pant, siger Jesper Petersen, som vil
tage kontakt til miljøministeren for
at høre, hvornår der forventes en aftale.
Miljøminister Esben Lunde Larsen

Martin Henriksen (DF) slår et slag for sydslesvigerne.
(Foto: Steen Brogaard)

Kiel. Selv efter et langt liv i politik
har den liberale Wolfgang Kubicki
slet ikke fået nok endnu. Han er klar
til at stille op til både landdagen og
Forbundsdagen - og siger ikke nej,
hvis tilbuddet om en ministerpost
kommer. Han regner med at fortsætte med politik til 2021.
Side 6

Wolfgang Kubicki (FDP) er slet ikke træt af
politik endnu. (Foto: Lars Salomonsen)

Flensborg og omegn
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Habeck: Et ansvarsfællesskab
Der skal ikke deponeres radioaktivt byggemateriale i Harreslev,
hvis befolkningen og
kommunen er i mod.
Det var budskabet fra
Slesvig-Holstens miljøminister Robert Habeck
(De Grønne) på et pressemøde tirsdag aften.
DEPONERING
Harreslev. - Atomkraft er ikke et sikkert energialternativ, derfor skal vi
afvikle atomkraftværkerne i landet.

Men det kommer til at tage tid.
Det var blandt de indledende ord
fra miljøminister Robert Habeck (De
Grønne) på et pressemøde i Holmberghalle i Harreslev tirsdag aften.
Pressemødet fandt sted kort før et
større informationsmøde, hvor lokale borgere og politikere var inviteret
til at høre mere om og stille spørgsmål til planerne om deponering af
let radioaktivt byggeaffald på en losseplads i Harreslev.

Åben dialog
For Robert Habeck var det vigtig at
slå fast, at ministeriet gerne vil have befolkningen med i en fælles og
åben dialog om, hvad der skal ske
med bygningsmaterialer fra atomkraftværker, der skal afvikles.
- Vi har et ansvarsfællesskab. Jeg
går ind for at afvikle atomkraften,

og det skal ske på en ordentlig måde. Derfor skal vi også være forsigtig
med, hvad vi gør med resterne af de
bygninger, sagde Robert Habeck.
Han foretrækker, at man finder
steder til deponeringen i Slesvig-Holsten, da det bliver dyrere, hvis materialet skal transporteres til andre steder i Tyskland.
Ministeren understregede flere
gange under pressemødet, hvor vigtigt det er, at lokalbefolkningen, miljøorganisationer og andre aktører
bliver hørt.
- Debatten er ømtålelig. Derfor vil
vi gerne kommunikere åbent og gennemsigtigt, påpegede Habeck.
Formanden for Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW), Flemming Meyer,
udtalte tidligere på ugen, at partiet
ikke ville støtte deponeringen, hvis
det skete imod lokalbefolkningens

Miljøminister Robert Habeck (De Grønne)
vil ikke deponere byggeaffald fra atomkraftværker i Harreslev, hvis ikke befolkningen vil det. (Foto: Lars Salomonsen)
vilje. Til det sagde Habeck på pressemødet, at den slags selvfølgelig ikke vil komme på tale, og at deponeringen ikke kommer til at ske uden
samtykke fra kommune og befolkning. 
Max Ole Fleischer

mf@fla.de

Ingen deponering her hos os, tak

Politi

Strømtyv
lader op i
fængslet
Flensborg. En entreprenant
Flensborger lader nu op i
fængslet, efter at politiet fik
fingre i ham.
En lejer havde opdaget, at en
ukendt gerningsmand havde
brudt hans kælder op, hvorefter han havde stjålet strøm til
eget forbrug. Da han blev konfronteret af kælderens ejermand, nægtede han at identificere sig og stak af igennem et
vindue.
Efter en nærmere efterforskning fik politiet fat i den 28-årige, der viste sig at have to forskellige arrestordrer på sit cv.
Han er nu fængslet i to år.  cgs

Byliv

Møde i
RudeForum

En næsten fyldt sportshal i Harreslev var mødt
op for at høre eksperterne forklare, hvad det
er de har gang i. For selv
om det ikke atomaffald,
der er tale om, så skal
det ikke være her.

Flensborg. Tirsdag den 12. juli kl. 19 mødes Rude-Forum i
multifunktionssalen i Schule
auf der Rude, Lundweg 30 i
Flensborg.
På programmet er blandt andet husene på Rude 1-21, hastighedsbegrænsning i Merveldstraße og lysbilledshow
fra Rude Sommerfest, som afholdes den 9. juli.
Alle beboere i Rude, Martinsberg og resten af den sydlige bydel er hjerteligt velkommen. 
tf

LOSSEPLADS
Harreslev. Det var bekymrede borgere fra Harreslev og omegn, der havde
sat aftenen af for at blive meget klogere på, hvad det nu er for affald fra
delstatens atomkraftværker, der skal
deponeres på lossepladsen hos Balzersen Deponie på Mühlenweg.
- Jeg er her for at få flere oplysninger om deponeringen, og om jeg så
går hjem og er mere rolig, det vil tiden vise, sagde 22-årige Lutz Matthiesen, der var en af de knap 400 borgere, der var taget til Holmberghalle.
Om det så lykkedes en meget afslappet miljøminister Robert Habeck
og hans fire eksperter fra SlesvigHolstens energiministerium at berolige gemytterne, viser sig nok først
i de kommende dage, når alle oplysninger har bundfældet sig. Andre var
ikke i tvivl. Det skal bare ikke være
her hos os, og mange følte sig taget
lidt på sengen. Nyheden om, at byggematerialer fra de to atomkraftværker Krümmel og Brockdorf skal køres til Harreslev og ligge her, blot et
stenkast fra byen, fra Søndermosekvarteret i Padborg, eller Hanved, var
kommet bag på de fleste. Blandt andet Aabenraas borgmester, Thomas
Andresen (V). Udsigten til at få affald
fra de nedlagte tyske atomkraftværker lige ved den dansk-tyske grænse
har også givet panderynker nord for
grænsen. Han var glad for den objektive måde, det hele blev forklaret på
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Spørgelysten var stor i Holmberghalle.
i hallen, men da Danmark har sagt
atomkraft nej tak, var han interesseret i at høre, om de tyske myndigheder havde været i kontakt med danske myndigheder.
- Hvis vi oplever, at borgerne nord
for grænsen er bekymrede, så holder
vi et lignende informationsmøde,
men så bliver det med eksperter, der
taler dansk, sagde han.
Det bliver der nok. Der var nemlig
ikke mange sønderjyder i hallen, måske fordi de mange tekniske begreber er svære at håndtere på tysk.
- Måske, men nord for grænsen
har vi helt valgt atomkraft fra, og så
kommer vi nu til at have affaldet liggende i baghaven, og så helt uden at
blive spurgt. Det er ikke i orden, sagde Lis og Frede Thaysen fra Padborg.

Brug for flere svar
Miljøministeren og de tre eksperter
på hver deres felt havde ellers indledningsvis forklaret, hvorfor delstaten
nu står med et affaldsproblem, efterhånden som atomkraftværkerne ved
Vestkysten lukkes ned.

(Foto: Lars Salomonsen)
- Det er så nu blevet vores generations opgave at afslutte den periode,
sagde Robert Habeck, der også lovede, at der ikke blev truffet en beslutning, før alle spørgsmål er afklarede.
Atomkraftværkerne består af mange tusinde tons mursten og beton,
der nu skal rives ned, og det skal
deponeres et sted. At der ikke er tale om radioaktivt atomaffald, og at
der kun er målt en meget lille stråling fra byggeaffaldet, fik ikke for
alvor beroliget de fremmødte. Det
viste de mange spørgsmål, som efter
de tre oplæg haglede ned over eksperterne. Hvorfor skal det nu pludselig gå så hurtigt med at finde et deponi? Hvis det er så ufarligt, kan det jo
ligge alle steder, eller bruges i andre
byggeprocesser, som fundament for
eksempel? Det er en privat virksomhed, der driver deponiet. Det er bekymrende. Hvem garanterer, at det
affald er så ufarligt? Og når der kommer en lastbil med de mange hvide
bigbags, hvordan kan vi så være sikre
på at alt er målt og tjekket? lød nogle

RESÜMEE

af spørgsmålene

Ny borgergruppe
Et ord, der faldt igen og igen var mikrosievert. Det er en måleenhed for
strålingen af det affald, der ifølge
planerne skal deponeres på grænsen
til Danmark. Et andet ord var angst.
Angsten for, hvad det er der kommer
til at ligge hos Baltzersen.
- Så uanset, hvor harmløst, det bliver gjort her, så er det dog stadig
atomaffald, der stråler døgnet rundt,
og vi finder det uforsvarligt at deponere her, sagde direktør i US Consult
i Harreslev, Ulrich Scholl, der også er
medinitiativtager til gruppen baesh
- der står for Bürgerinitiative Atommüll Einlagerung Stopp Harrislee.
De stod udenfor og samlede underskrifter, og borgerne stod nærmest i
kø for at skrive sig på listerne.
- Vi er her for de kommende generationer, for deres skyld, og vi vil ikke have det her, sagde Bodil Bjerregaard-Brocks. 
Tilla Rebsdorf

tr@fla.de

Læs mere i torsdagsavisen

Abo Plus +
nter

ele til abonne

Die Bürger in Harrislee wollen
nicht, dass der Abfall von Atomkraftwerken in Harrislee deponiert wird. Das wurde sehr
deutlich ausgedrückt auf einer
Bürgersitzung in der Holmberg
halle am Dienstagabend. Und
wahrscheinlich kommt es auch
nicht dazu, weil Umweltminister Robert Habeck (Die Grünen)
vor der Sitzung gesagt hat, dass
der Müll nicht deponiert wird,
wenn das gegen den Wunsch
der Bürger ist.
Borgmester Thomas Andresen (V) er klar til at holde endnu et informationsmøde.

Eksklusive ford

Synstest

Ser du
godt nok?
Flensborg. Firmaet Fielmanns
mobile synstest kommer til
Flensborg mandag den 4. juli.
I forbindelse med trafiksikkerhedsaktionen »Junge Fahrer - Safety Check« kan alle interesserede kommer til Eckener-Schule, Friesische Lu¨cke
15, hvor optikerne kl. 9.15-15
blandt andet tester folks syn,
og om deres briller har den
rigtige styrke, ikke mindst på
afstand. Fielmanss mobil-tour
sidste år viste, at 58 procent af
de cirka 10.000, der blev synstestet, ikke så godt nok i trafikken.
Den mobile service indeholder desuden et udførligt brillecheck, blandt andet reparationer, renrøging og tilpasning af
medbragte briller.
tf
Tilbuddet er gratis. 

Nyd dine abonnementsfordele med dit
ABO PLUS+ kort!*

SuperBrugsen Padborg
Gratis medlemskab af
SuperBrugsen Padborg.
Normalpris 200,- DKK.
Et Coop-kort er fyldt med fordele, som gør det billigere og nemmere at handle i alle
Coops 1.200 butikker. Få point, medlemstilbud og masser af partnerfordele.
Bovvej 9, DK-6330 Padborg, Tlf. +45 74673136
*Kræver at du har et uopsagt abonnement og har været fast abonnent i mindst 6 måneder.
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Habeck: Eine Verantwortungsgemeinschaft
In Harrislee soll kein radioaktiver Bauschutt gelagert werden, wenn die Bevölkerung und die Gemeinde dagegen
sind. Das war die Botschaft von Schleswig‐Holsteins Umweltminister Robert Habeck (die Grünen) auf einer
Presseversammlung am Dienstag Abend.
DEPONIE
Harrislee. ‐Die Atomkraft ist keine sichere Energie‐Alternative, deshalb müssen wir die AKW des Landes abwickeln.
Aber das dauert seine Zeit.
So fielen die einleitenden Worte des Umweltminister Robert Habeck in einer Presseversammlung Dienstag Abend. Die
Presseversammlung fand kurz vor einer größeren Bürgerversammlung statt, bei der die Anwohner und Politiker
eingeladen waren, um sich über die Einlagerung von radioaktivem Bauschutt auf einer Deponie in Harrislee zu
informieren.
Offener Dialog
Für Robert Habeck war es wichtig darzustellen, dass sein Ministerium mit der Bevölkerung in einen offenen und
gemeinsamen Dialog über das Schicksal der Baumaterialien aus Atomkraftwerken, die nun stillgelegt werden sollen
treten wolle.
‐Wir sind eine Verantwortungsgemeinschaft. Ich bin für die Abwicklung der Atomkraft und zwar auf eine ordentliche
Art und Weise. Wir müssen deshalb auch vorsichtig sein, was wir mit den Resten der Gebäude machen, sagte Robert
Habeck.
Er würde es vorziehen für die Lagerung Orte innerhalb von Schleswig‐Holstein zu finden, da es sonst teurer werden
würde, sollten die Materialien anderswo in Deutschland verlagert werden.
Der Minister betonte mehrere Male im Verlauf der Sitzung, wie wichtig es sei, die Lokalbevölkerung, die
Umweltorganisationen und andere Akteure mit ins Boot zu nehmen.
‐Die Debatte ist sensibel. Aus dem Grund möchten wir offen und transparent kommunizieren, sagte Robert Habeck.
Der Fraktionsvorsitzende des SSW, Flemming Meyer, ließ Anfang der Woche verlauten, dass seine Partei einer
Lagerung nicht zustimmen würde, wenn das gegen den Willen der Bevölkerung durchgeführt werden sollte. Dazu
sagte Robert Habeck in der Presseversammlung, dass so etwas natürlich nicht geschehen würde und dass eine
Lagerung nicht ohne das Einvernehmen seitens Gemeinde und Bürger vorgenommen würde.
BILD: Umweltminister Robert Habeck will den Bauschutt aus Atomkraftwerken ohne die Zustimmung der Bevölkerung
nicht deponieren.
Max Ole Fleischer

Keine Deponie bei uns, bitte
Die Zuhörer füllten fast die ganze Sporthalle, um die Aussagen der Experten in der Sache zu hören. Denn auch wenn es
hier nicht um Atommüll handelt, soll es bitte nicht hier bei uns sein.
DEPONIE
Harrislee. Viele besorgte Bürger aus Harrislee und Umfeld waren am Abend hierher gepilgert um mehr darüber zu
erfahren, was genau es mit dem Abfall, der bei Balzersens Deponie am Mühlenweg gelagert werden soll, auf sich hat.
‐Ich bin hier, um mehr zu erfahren, und ob ich dann ruhiger schlafen werden, wird sich zeigen, sagte der 22jährige Lutz
Matthiesen. Er war einer des fast 400 Anwesenden, die sich auf den Weg in die Holmberghalle gemacht hatten.
Ob es dem entspannt auftretenden Umweltminister Robert Habeck und seinen drei Experten aus dem schleswig‐
holsteinischen Umweltministerium gelungen ist, die Gemüter zu beruhigen, wird sich wohl erst in den kommenden

Tagen herausstellen, wenn alle Informationen sich gesetzt haben werden. Andere aber hatten keine Zweifel. Auf
keinen Fall hier bei uns! Und manche fühlten sich etwas überrascht. Die Nachricht, dass Bauschutt aus den AKW
Krümmel und Brockdorf nach Harrislee transportiert und genau hier, lediglich einen Steinwurf von der Stadt und dem
Viertel Søndermosevej in Pattburg und Handewitt entfernt eingelagert werden soll, hatte die meisten überrascht.
Auch Apenrades Bürgermeister Thomas Andresen (V). Die Aussicht auf Müll von deutschen AKW direkt an der
deutsch‐dänischen Grenze hat auch den Leuten nördlich der Grenze Falten auf die Stirn getrieben. Der Bürgermeister
war froh über die objektive Art und Weise der Darstellung in der Halle, da aber Dänemark zu Atomkraft „nein danke“
gesagt hat, war er daran interessiert zu hören, ob die deutschen Behörden sich mit den dänischen ausgetauscht
hätten.
‐Wenn die Bürger nördlich der Grenze sich Sorgen machen, werden wir auch eine Bürgerversammlung abhalten, dann
aber mit Experten, die Dänisch sprechen, sagte er.
So wird es sicher kommen. Denn es waren nur wenige Dänen anwesend in der Halle, vielleicht weil sie die deutschen
Ausdrücke und technischen Begriffe nicht verstehen konnten.
‐Vielleicht, aber auf der Nordseite der Grenze gibt es keine Atomkraft und jetzt sollen wir den Müll direkt in Nachbars
Garten schmeißen lassen, ganz ohne gefragt zu werden. Das ist nicht in Ordnung, sagten Lis und Frede Thaysen aus
Pattburg.
Mehr Antworten gefragt
Der Umweltminister und seine drei jeweiligen Experten hatten indes versucht zu erklären, weshalb das Land nun,
nachdem die Atomkraftwerke an der Westküste stillgelegt werden, ein Müllproblem hat.
‐Unsere Generation hat nun die Aufgabe bekommen, diesen Zeitabschnitt abzuschließen, sagte Robert Habeck. Er
versprach gleichzeitig, dass kein Entschluss gefasst werden würde, bevor nicht alle Fragen geklärt seien.
Atomkraftwerke bestehen aus vielen tausend Tonnen Mauern und Beton, die es nun abzureißen gilt, und das muss
irgendwo gelagert werden. Dass es dabei nicht um radioaktiven Müll geht und nur eine sehr schwache Strahlung
gemessen wurde, beruhigte die Anwesenden nicht wirklich. Das zeigten die vielen Fragen, die nach den drei Vorträgen
auf die Experten einprasselten. Warum musste nun die Lagerung so schnell geschehen? Wenn es so ungefährlich ist,
könne man es doch überall lagern, oder in Neubauten verwenden, zum Beispiel in Fundamenten? Die Deponie ist in
privaten Händen. Das macht Sorgen. Wer garantiert dafür, dass der Müll wirklich ungefährlich ist? Und wenn die LKW
mit den vielen weißen Bigbags ankommen, wer sagt uns dann, das wirklich alles durchgemessen und kontrolliert
worden ist? Das waren einige der Fragen.
Neue Bürgergruppe
Ein immer wieder gehörtes Wort war Mikrosievert. Das ist die Messeinheit für den Strahlungswert des Atommülls, der
laut Pläne an der Grenze zu Dänemark eingelagert werden soll. Ein anderes Wort war Angst. Angst davor, was
letztendlich auf der Balzersen Deponie landen wird.
‐Egal wie harmlos man es hier darstellt, es handelt sich um Atommüll, der 24 Stunden am Tag strahlt und wir finden es
unverantwortlich so etwas hier zu lagern, sagte der Direktor von US Consult in Harrislee, Ulrich Scholl, einer der
Initiatoren der Gruppe BAESH – Bürgerinitiative Atommüll Einlagerung Stopp Harrislee.
Sie standen draußen und sammelten Unterschriften und die Bürger standen Schlange, um ihre Unterschrift
abzugeben.
‐Wir sind hier für die kommenden Generationen. Für sie, und das hier wollen wir nicht, sagte Bodil Bjerregaard Brocks.
BILD: Bügermeister Thomas Andresen will auch eine Bürgerversammlung abhalten.
Tilla Rebsdorff
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