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POLITIKEN MENER

Den Arabiske Liga må
hjælpe de syriske civile.

D en arabiske verdens
magthavere tager et
kæmpe ansvar på sig, når

deres ’Arabiske Liga’ fredag by-
der det syriske diktatur under
Bashar al-Assad velkommen til-
bage i deres fællesskab.

Den diktator, de favner, har an-
svar for kemisk krigsførelse og
bombardementer af sin egen be-
folkning – næsten 500.000 er
dræbt under hans krig for at op-
retholde sin magt – for tortur i en
gigantisk skala, for massive øde-
læggelser og for, at fl�ertallet af sy-
rere er fl�ygtet hjemmefra.

Den syriske befolkning har
krav på, at de ansvarlige for drab,
tortur, forsvindinger og ødelæg-
gelser stilles til ansvar. De har ik-
ke urimeligt krav på en politisk
løsning, på beskyttelse mod nye
overgreb og på genopbygning, så
fl�ygtninge kan vende trygt tilba-
ge til deres byer og landsbyer.

Assad burde selv betale for gen-
opbygningen sammen med Rus-
land, Iran og den libanesiske Hiz-
bollah-milits, som har kæmpet
for diktaturet og bidraget til dets
forbrydelser. Men Assad har in-
gen penge, og dem, han kan skaf-
fe, kommer fra narkoeksport til
de arabiske lande, der nu tager
ham til nåde. Rusland bruger i
dag sine penge på at føre krig i
Ukraine. Irans økonomi er i knæ. 

DEN ARABISKE Liga har to mulig-
heder. Den ene er at vende ryg-
gen til de begåede forbrydelser
og deres bagmænd i kredsen om-
kring Assad. At ignorere de russi-
ske, iranske og libanesiske kræf-
ter i Syrien. Og at kompensere As-
sad for tabte indtægter, hvis han
dropper salget af narkotika til de-
res samfund. Det vil være en
håndsrækning til Assad, men en
sløj ’hjælp’ til den civile befolk-
ning i Syrien.

Den anden mulighed er at bru-
ge de arabiske landes indfl�ydelse
og Assads dybe økonomiske krise
til at stille krav om en politisk
løsning som forudsætning for at
hjælpe med genopbygningen af
det syriske samfund. Til denne
løsning vil høre krav om tilbage-
trækning af russisk, iransk og
Hizbollahs militær. Og det vil væ-
re naturligt, at det arabiske fæl-
lesskab i stedet tilbyder fredsbe-
varende styrker til at beskytte de
civile under genopretningen af
Syrien. Det ville være en opmun-
trende premiere på udviklingen
af Den Arabiske Liga til et ansvar-
ligt fællesskab. aj
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ansvar
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Sov godt

Har du problemer  
med at sove? 

Asonor® Sleep Support  
Kosttilskud med de naturlige ingredienser  
Citronmelisse og Passionsblomst samt  
L-Tryptophan og magnesium.

Asonor® næsespray - Hjælp mod snorken 
Reducerer eller fjerner kraftig snorken.
Dokumenteret effekt. Bedst i Test.

Asonor® fås på apoteket og i Matas.                                    www.asonor.dk

Tlf. 99 44 44 40

Vi giver din 
udlejning større 

værdi

100% danskejet bureau

 70 60 44 77       VILHOLDT.DK      INFO@VILHOLDT.DK
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 Kontakt os i dag og hør mere.

Seniorrejse til Island
med Vilholdt Rejser
Oplev Islands kultur og natur på 8 dage
11.-18. september 2023
Afrejse fra Billund og København

fra 12.495,-
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En rørende En rørende 
fortælling om fortælling om 

byrden ved byrden ved 
at være sin at være sin 
mors sønmors søn
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M almøs socialdemokratiske
borgmester, Katrin Stjern-
feldt Jammeh, vil puste nyt

liv i ideen om en metro mellem Malm-
ø og København, og det møder stor
forståelse på den danske side af Øre-
sund, hvor Dansk Industri og et fl�ertal
i Københavns Borgerrepræsentation
vil undersøge muligheden nærmere.

Katrin Stjernfeldt Jammeh fremhæ-
ver, at de eksisterende togskinner på
den 23 år gamle Øresundsforbindelse
kan blive ramt af trængsel, fordi der
ventes fl�ere godstog på strækningen,
når Femern-forbindelsen om seks år
står færdig. Det øger i hendes øjne be-
hovet for en metro, der også kan styr-
ke sammenhængen i Øresundsregio-
nen.

I dag tager turen med Øresundsto-
get fra København til Malmø cirka 40
minutter. Med en ny metro fra det
nordøstlige Amager direkte til Malmø
vil rejsetiden blive omtrent halveret.

»I Malmø har vi en arbejdsløshed på

omkring 11 procent. Det giver meget
gode rekrutteringsmuligheder for
dansk erhvervsliv i Malmø«, siger Ka-
trin Stjernfeldt Jammeh, der har været
borgmester i Malmø siden 2013.

I sidste ende vil det være op til den
svenske og danske stat at træffe be-
slutningen om at etablere den nye me-
trolinje, understreger hun. Men hun
ser for sig, at det grænseoverskriden-
de projekt kan få støtte fra EU, og at
Sverige kan fi�nansiere sin del med ind-
tægter fra kørselsafgifterne på Øre-
sundsforbindelsen. 

Også på den danske side af Øresund
får ideen om Malmø-metroen nyt liv. I
Københavns Kommune besluttede
forligskredsen bag Lynetteholm i sid-
ste måned at afsætte 2,5 mio. kr. til at
undersøge mulighederne for endnu
fl�ere metrolinjer, herunder tværs gen-
nem Øresund til Malmø, hvis der kan
fi�ndes »ekstern fi�nansiering«.

I København støtter overborgme-
ster Sophie Hæstrup Andersen (S), at

en metro til Malmø skal undersøges
nærmere, fordi hun er enig med sin
svenske kollega i, at det vil skabe et
langt mere integreret arbejdsmarked
i Øresundsregionen og kan frigøre ka-
pacitet til en stigning i antallet af
godstog på Øresundsforbindelsen.

»Det vil være en gamechanger«, si-
ger hun.

Undersøg fordele og ulemper
Det var tidligere overborgmester
Frank Jensen (S), der i 2010 sammen
med daværende Malmø-borgmester
Ilmar Reepalu (S) foreslog en metro
mellem de to byer. I de følgende år
væltede det frem med rapporter om
projektet, der anslås at koste cirka 30
mia. kr.. Men de seneste år har været
stille.

Det begræder branchedirektør Kar-
sten Lauritzen fra Dansk Industri, der
er enig i behovet for en ny forbindelse
hen over sundet. Derfor opfordrer han
nu den danske og svenske stat til at la-

ve en grundig undersøgelse af fordele
og ulemper ved en metro mellem Kø-
benhavn og Malmø. 

Og den skal også afdække fordele og
ulemper ved to alternative løsninger.
Nemlig en såkaldt HH-forbindelse
mellem Helsingør og Helsingborg
samt en såkaldt europatunnel mel-
lem Landskrona og København. I de to
tilfælde nævnes muligheden for en
forbindelse med såvel tog som vejba-
ne.

»Der mangler et grundigt beslut-
ningsgrundlag. Derfor har vi en klar
opfordring til den danske og svenske
stat om at lave en tilbundsgående un-
dersøgelse af mulighederne for en ny
forbindelse over sundet. Det vil være
rettidig omhu. For visionen om et in-
tegreret arbejdsmarked er det virkelig
synd, at man de seneste 10 år har svig-
tet den opgave«, siger Karsten Laurit-
zen.

Ideen om en metrolinje til Malmø får nyt liv
En metro under Øresund
vil være godt for hele 
regionen, mener politikere
i både København og
Malmø. Også Dansk 
Industri bakker op. Men
det vil formentlig gå ud
over andre store projekter.

Infrastruktur

JAKOB HVIDE BEIM

CLAUS BLOK THOMSEN,
NORDISK KORRESPONDENT
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Der er PFAS i 15 af Jesper Andersens kvier, som har græsset et særligt kystnært sted på Sjællands Odde. I uger lå han søvnløs, for hvor kommer det fra? Foto: Finn Frandsen

Landmand Jesper 
Andersen vil vide, 
om det er forsvarligt 
at dyrke fødevarer 
på Sjællands Odde
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